
  

 ر التذكي 
 ابملرجع واملصي 



2 

 

  



3 

 

 
 
 
 
 

 التذكري
 ابملرجع واملصري

 
 

 تصنيف

 حممد كمال الدين األدمهي
 هـ 1372املتوىف سنة 

 
 
 

 حتقيق
 حممد خري رمضان يوسف

  



4 

 

  

 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع محفوظة  
 

 الطبعة الثانية
 

 م2012، هـ1433



5 

 

 مقدمة التحقيق

 

هلل احلي ِّ الذي ال ميوت، والصالة  والسالم  على صاحبِّ الشفاعةِّ يومَ  الدين، وعلى آلهِّ  احلمد  
 حابهِّ أمجعني، وبعد:وأص

فهذا كتاٌب فيما أ مران بذكره، وهو املوت، وأحواله، وبتعبيِّ املؤلف: "رسالٌة يف التذكيِّ ابملرجعِّ واملصي، 
في قرب، وي سأل  عم ا قدَّم  ، إىل أن ينزَل به انزلة  مماته، في حَمل  إىل قربهِّ هحيات اإلنسان  يف آخرِّ مم ا يالقيهِّ 

 خَّر".وأ

نسانِّ يف صحَّته ومرضه، وبصَّره  بعواقبِّ األمور، وبنيَّ حالَة االحتضارِّ الرهيبة، حاَل اإل وقد صوَّر
 يت.وسكراتِّ املوت، وخروجِّ الروح، وعالماٍت تبدو على امل

، والغسلِّ والتكفنيِّ والتشييع، والصالةِّ على ية واملآت عز لبكاء على امليت. والتوحتدَّث عن أحكامِّ ا
 ووصيَّته، وعن نعيم القربِّ وعذابه، وزايرةِّ القبور، ونقلِّ املتوىفَّ  ينِّ ت. وحتدَّث عن قضاءِّ دَ ملي ِّ اجلنازة، وتلقنيِّ ا

  ثالثةِّ أطفاٍل له.ةِّ الذي ختمه  بذكرِّ وفا، وموت األطفال،  ءامليت، وأخياً عن الشهدا

ة، مثَل جرميةِّ كما تطرَّق إىل موضوعاٍت حديثٍة يف عصره، وعاداٍت منها وأحواٍل مما يتعلق ابلوفا
 ، ونقلِّ اجلنازة ابلسيارات، وتشريحِّ اجلثَّةِّ والتمثيل ابملي ِّت. يف املآتاالنتحارِّ وتكرمي املنتحرين! واملطاعمِّ 

، وإن كان قد عي ِّ املنقولِّ عن سي ِّدان رسول هللا مس املقد ِّمة من أن أكَثره  من اله  يفوصدق فيما ذكر 
ه  مل يبني ِّ حكمها، وهو ع، وبنيَّ ختريَج مجيع األحاديثِّ تقريباً، ولكنَّ خلَط بني الصحيح والضعيفِّ واملوضو 

طبعٍة له وحيدة أصدرهتا  املهم، فكان أن ركزت  على هذا يف حتقيقِّ الكتاب، الذي اعتمدت  فيه على
ما ذكره  من ختريٍج بنسبةِّ  صفحة، فوثَّقت   56هـ، وتقع  يف 1349املطبعة السلفية يف القاهرة عام 

رحِّ اجلحكمها من صحٍة أو ضعٍف أو وضع، نقاًل عن علماءِّ التخريج و  حاديثِّ إىل مصادرها، مث بيانِّ األ
التخريج، مثل موافقةِّ ألفاظِّ احلديثِّ ملا ذكره  املؤلف   مةِّ أثناءحظاتِّ والتعليقاتِّ الالز والتعديل، مع ذكرِّ املال

 منها أو تقارهبا.

ثنااي متنه، وزدت  من  ابِّ كل ِّه، ووزَّعت  عالماتِّ الرتقيم يفكما قمت  بضبطِّ أواخرِّ الكلماتِّ يف الكت
 تقسيم فقراته. 

يبقى كتاابً و  منها. بيَّنت  حاَل كثيٍ  وقدولوال ما شابه  من نقوالٍت مل تصح ، لكان كتااًب رائعًا حقاً، 
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 .راً، يرق ِّق  القلب، ويذك ِّر  املؤمَن مبآله، وما ينبغي أن يتزوَّد بهمفيداً ومؤث ِّ 

وَّد بليغ، وخاصَّة أن املؤلف كان خطيبًا ابرعًا وموفَّقاً، وشاعرًا مطبوعاً، وقد ز  وقد كتبه  بقلٍم رشيقٍ 
 ق أيضاً.الرقي الكتابِّ بشعرِّ شعراء، وبشعرهِّ 

كمال   واملؤلف هو حممد بن حممد بن عبدالقادر بن علي احلسيين األدمهي، كنيته  أبو عبدالرحيم، ولقبه  
 هرة الذي اختاره لنفسه ونشَر به كتبه "حممد كمال الدين األدمهي".لشا  الدين، واسم  

القرآن الكرمَي على يدِّ والده، ودخَل مدارَس الدولةِّ  هـ، وحفظَ 1296وقد ولَد بطرابلس الشام سنة 
مثَّ العثمانية، فأجاَد اللغة الرتكية، مث تلقى العلوَم الشرعية على بعضِّ متخر ِّجي األزهر من علماء طرابلس. 

وأدرنة واآلستانة،   -وكان من أعياهنا ونقيب أشرافها -درَّس مبدارس احلكومةِّ العثمانية ابلبصرة وطرابلس 
 ما عمل خطيباً جبامع السلطان حممد الفاتح إبستانبول، وكان عضواً يف عدة جلاٍن بوزارةِّ املعارف.ك

خلالفة العثمانية، واست غيَن  هـ بعد انقالب مصطفى كمال وسقوطِّ ا1344وقد هاجَر إىل مصر عام 
كان عضواً يف نقابةِّ  أشرافِّ مصر، فحصَل هو على اجلنسيةِّ املصرية، و عن خدماته هناك، وكان جدُّه نقيبَ 

األشراف، وتعنيَّ موظفًا بقسمِّ احملفوظاتِّ التارخيية ابلديوانِّ امللكي يف عصرِّ امللكِّ فاروق. وقد تزوَّج 
عنه امليل  إىل العزلة،  رَ ثِّ هـ، فتزوَّج أبخرى، ور زَق أبوالٍد من كلتيهما. وأ  1348ابمرأتني، ماتت إحدامها سنة 
ٍع نظمِّ الشعر، ويف شعره أتمٌُّل يف الكون، واحلياة، واملصي، من منظوٍر مشبَ واالهتمام  بتصنيفِّ الكتبِّ و 

 ابلرتاث. اترخياً وحاضراً ومستقبالً، مع إملاٍم واسٍع    إلميان، متعلٍق برسالةِّ اإلسالم،اب

بل،  ومن مؤلفاته املطبوعة: تعليقاٌت على ديوانِّ البهاء زهي، عنوان  الفضلِّ وترمجان  لسانِّ األدبِّ والن
، القصيدة األدمهية  يف الدينِّ والوطنية، التذكي  ابملرجعِّ واملصي، مرآة منحة  الوصول يف مدحةِّ الرسول 

م على ليلة النصف من شعبان، حتبيب املسلمني النساء فيما حسن منهن وساء، أحسن بيان يف الكال
 .بكالم رب ِّ العاملني، النفح الوردي شرح المية ابن الوردي

ركه خمطوطاً: جامعة  اللطائف يف اتلدِّ اآلداب والطرائف، اإلسفار  عن ماجرايتِّ األسفار، اجلمع  ومما ت  
مراسم العبودية ملراحم الربوبية، حثيث جيد رف  اللسانِّ إىل حنو بديعِّ املعاين والبيان، صالوايف للقوايف، 

، ردُّ الكذب املقول على لق ، القول احلق يف علم حديث خي اخلعاملني إىل حديث سيد العاملني ال
ريب األذهان من فهم معاين القرآن، حسن املثابة إىل فضائل الصحابة، منرب ، تقلسان حضرة الرسول 

اخلطابة، خية اهلمام األملعي يف سية اإلمام الشافعي، الروض النضر اإلجادة واإلصابة يف جامع اخلطب و 
لقة النبوية ]هكذا، ولعلها البنوية[، الصاحب ابجلنب فيما العلى اخلضر، الشفقة األبوية على يف الكالم ع

وَخطب، حياض الفوائد يف رايض القواعد،  رَ عرائده العني ومريده القلب، معني األدب ومعني من كتب وش
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لحظ الكليل يف احلظ القليل، سالمة املآل يف عقيدة الكمال، كمال املثنوي يف املشرتك اللفظي واملعنوي، ال
دحار يف جرمية االنتحار، جامعة األعالم من كل من له ميزة أو مزيَّة نيف كالم الكمال، سخيمة اال الكالم

اريب سن املراجعة والتوجيه، مثرات التجويه يف حمابني األانم، اجلمع الوايف للقوايف، إبراز لطائف األلغاز، التن
ما زان وشان، االبتيار واالبتهار يف قول مصيب، ميوه خوشك يف العرب والرتك، خرج الزمان في يف كل ِّ 

 سواد الليل وبياض النهار. 

 .(1)م. عليه رمحة هللا1952هـ، 1372وقد تويف عام  

منني، واحلمد  هلل ويكوَن زادًا للمتقني، وتذكيًا للمؤ  د،من جديأدعو هللا تعاىل أن ينفَع هبذا الكتاب 
 رب ِّ العاملني.

 

 حممد خري يوسف

 هـ1431/  12/  13

  

 

، األعالم للزركلي  11/190مصادر ترمجته: كتابه هذا، معجم البابطني لشعراء العربية، معجم املؤلفني لكحالة  (1) 
هـ، ومل  1420م  . ومؤلفاته املخطوطة معظمها من مقدمة حمققة كتابه "مرآة النساء" الذي صدر يف دمشق عا 7/80

 وال سنة وفاته؟ تذكر مصدر ترمجته 
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 غالف األصل املعتمد عليه يف التحقيق 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 تفرََّد ابلبقاءقدير، سبحانه   ع  واملصي، وهو على كل ِّ شيءٍ والتدبي، وإليه املرجِّ  األمرِّ  احلمد  هلل ول ِّ 
العباَد ابملوت، فالويل  ملن مل خيَش من الَفوت،  رةِّ وقهرَ والثبوت، وهو احليُّ الدائم  الذي ال ميوت، تعزََّز ابلقد 

َ فاختاَر على سي ِّدان حممد خيِّ األانم، الذي خ    واملوت  هادم  اللَّذات، ومفر ِّق  اجلماعات. والصالة  والسالم   ي ِّ
 هرة  احلياةِّ الدنيا.ومل تفتنه  ز يَق األعلى،  فلر ا

 وزهرة  الدنيا وإْن أينعتْ 
 

 ى مباءِّ الزوالفإهنا ت سقَ  
 

 .(1){إِّنََّك َميِّ ٌت َوإِّهنَّ م مَّيِّ ت ونَ }  املنزلِّ عليه يف آايتِّ الكتاب املكنون:

 هْم عن ذكرِّ هللا جتارٌة وال ماٌل وال بنون،ورضَي هللا  تبارَك وتعاىل عن آلهِّ وأصحابهِّ الذين مل ت لهِّ 
 ، وبعد:(2){خَيَاف وَن َرهبَّ م مِّ ن فـَْوقِّهِّْم َويـَْفَعل وَن َما يـ ْؤَمر ونَ }

ا يالقيهِّ اإلنسان  يف آخرِّ حياته، إىل أن ينزَل به انزل  مماته، ابملرجعِّ واملصي، مم   فهذه رسالٌة يف التذكيِّ 
ال  عي ِّ املنقولِّ عن حضرةِّ السي ِّدِّ الرسول وأخَّر. وأكثره  من السم ا قدَّمَ ، وي سأل  عم  في حَمل  إىل قربهِّ في قرَب 

يف  به به اليوَم يصد ِّق ، ومن مل يصد ِّقْ (3)ول، بردٍ  أو قبول، وإمنا جيب  اإلميان  به كما وردعقمدخَل فيه لل
 يب.الغد، وإن غداً لناظرهِّ قريب، وعنده  يتبنيَّ  املصد ِّق  من املسرتَ 

 واملوت  دائمًا لنا ابملرصدِّ 
 

 يف غدِّ  إن مل يفاجي اليوَم فاجا 
 

 اجلليُّ حتَت الرتاب، وما يضرُّ ساب، ولكل ِّ سؤاٍل جواب، واخلرب  لكل ِّ أجٍل كتاب، ولكل ِّ عمٍل ح
 َ بعد  أنه غي  حقيق، بل ماذا ينفع  اإلنكار، إذا ظهَر أنه حقٌّ كالشمسِّ يف رائعةِّ النهار، التصديق، ولو تبنيَّ

 ي، يف معرضِّ االحتياطِّ والتحر ِّي:ر ِّ وما أحسَن قوَل أيب العالءِّ املع

م  وال  طبيب  كالمهازعَم املنج ِّ
  قول كما فلست  خباسرٍ إن صحَّ 

 

 ال حت َْشر  األجساد  قلت  إليكما 
 أو صحَّ قول فاخلسار  عليكما

 

 

 . 30سورة الزمر، اآلية  (1) 

 . 50سورة النحل، اآلية  (2) 

 إذا صح .  (3) 
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ى، وسالٌم على عبادهِّ الذين م، وعليه أعتمد  فيما أعتقد، وحسيَب هللا وكفَ صِّ وابهلل أعتصم  مما يَ 
 ى.اصطفَ 

 

 

 حممد كمال الدين األدمهي
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 ا الكتابفصل يف بيان مآخذ هذ

 

 الشريفة، وأكثر ها معزوٌّ لرواهتا.  اآلايتِّ الكرميةِّ واألحاديثِّ مأخذ  هذا الكتابِّ من  

 هـ.374الفارقي، املتوىف سنة  ن باتة    ومن خ َطبِّ ابن

 هـ.502ومن تفصيلِّ النشأتنيِّ وحتصيلِّ السعادتنيِّ للراغب األصفهاين، املتوىف سنة  

 هـ.505ومن إحياء علومِّ الدين لإلمام الغزال، املتوىف سنة 

 هـ( لصحيح اإلمام البخاري.855شرحِّ العيين ِّ )املتوىف سنة ومن  

 هـ.911ومن الدرَّةِّ الفاخرةِّ يف كشفِّ علومِّ اآلخرة للجالل السيوطي، املتوىف سنة 

 هـ.973ة  ومن خمتصرِّ التذكرةِّ القرطبيةِّ لعبدالوهاب الشعراين، املتوىف سن

ت  عليه، وإمنا مل أعز  كلَّ قوٍل لقائله، لدخولِّ ومن كتبِّ الفقه، واألدب، والشعر، وغيِّ ذلك مما اطَّلع
قولهِّ يف قولِّ غيهِّ وحىت كأنَّ اجلميَع قوٌل واحد، كما تقتضيهِّ صناعة  التأليف، أو لعدمِّ علمي ابلقائل، 

 وذلك يف الشعرِّ الذي أوردته.

سياق، وأبياٌت والرتتيب، وشيٌء قليٌل من الكالمِّ اقتضاه  الن  السبكِّ والرصفِّ وليس ل فيه إال حس
 .(1)من الشعرِّ من ابتداٍء وختميس، وإليها اإلشارة  بقول: قال الكمال  أحسَن هللا تعاىل إليه

 

 فصل يف املوت وأحواله وما يلقاه املرء من أهواله

 

  سان  يف الدنيا فهو األبدي ِّ أو العذابِّ السرمدي ، وماداَم اإلناملوت  أحد  األسبابِّ املوصلةِّ إىل النعيمِّ 
 كالفرخِّ يف البيضة، أو كالطيِّ يف القفص.

 وغاية  ما نلناه  قيٌل وقالوا  وأرواحنا حمبوسٌة يف جسومنا

 

 وكان ينظم الشعر، وله دواوين وقصائد كثية، مطبوعة وخمطوطة.  (1) 
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واملوت   .هال املوت  ملا كمَل اإلنسان، ألنه هو احليوان  الناطق  املي ِّت، فما مل ميْت مل يستوفِّ متاَم حد ِّ لو و 
 .(1)راحة  -الشريفِّ   كما يف احلديثِّ –

 هـ يقول:449العالءِّ املعريُّ املتوىف سنة وأبو  

 تعٌب كلُّها احلياة  فما أعـ
 ضجعة  املوتِّ رقدٌة يسرتيح  الـ

 

 ـجب  إال من راغٍب يف ازدايدِّ  
 ـجسم  فيها والعيش  مثل  السُّهادِّ 

 

 .(2){َولَئِّن ق تِّْلت ْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ أَْو م تُّْم َلَمْغفِّرٌَة مِّ َن اَّللَِّّ َوَرمْحٌَة َخْيٌ ممِّ َّا جَيَْمع ونَ }:  وهللا تعاىل يقول

عليُّ بن أيب طالب رضَي هللا تعاىل عنه: "وهللا ما أابل أأقع  على املوتِّ أو يقع  املوت  وقال سيدان 
 سىن.ـ  " لعلمهِّ أبن له عنَد هللا احلعلي  

 اىل يقول:وقال بعض  السلف: ما من مؤمٍن إال واملوت  خٌي له من احلياة، ألنه إن كان حمسنًا فاهلل تع
رَة  َخْيٌ لِّ لَّذِّيَن يـَتـَّق ونَ } ويقول أيضاً:  (3){ْنَد اَّللَِّّ َخْيٌ َوأَبـَْقىَوَما عِّ } ار  اآْلخِّ إن كان مسيئًا فاهلل ، و (4){َوالدَّ

ْلِّي هَل ْم لِّيَـْزَداد وا إِّمْثًا} تعاىل يقول: َا من  هِّْم إِّمنَّ ْلِّي هَل ْم َخْيٌ ألنـْف سِّ َا من  ، والصاحل  إذا  (5){َوال ََيَْسََبَّ الَّذِّيَن َكَفر وا أمنَّ
يَح منه.  ماَت اسرتاح، والطاحل  إذا ماَت اسرت 

 ض  الشعراء:وقال بع

 فإنه جزى هللا عنا املوَت خيًا 
ل  ختليَص   ىمن األذَ  النفوسِّ ي عج ِّ

 أبرُّ بنا من كل ِّ برٍ  وأرأف   
 ( 6)وي دين من الدارِّ اليت هي أشرف  

 

 املوت راحة للصاحلني، أما لغيهم فعذاب ونكد.  (1) 
". صحيح مسلم، كتاب  عليه وسلم: "واجعلِّ املوَت ورد يف احلديث الصحيح قوله صلى هللا  راحًة ل من كل ِّ شر 

 (. 2720الذكر والدعاء )
( كما خرَّجه  25086وحديث موت الفجأة "راحٌة للمؤمنِّ وأخذة  أسٍف للفاجر". سنده واه يف مسند أمحد )

 الشيخ شعيب أرانؤوط. 

 . 157سورة آل عمران، اآلية  (2) 
 

 . 60سورة القصص، اآلية   (3) 

 . 169سورة األعراف، اآلية  (4) 

 . 178سورة آل عمران، اآلية  (5) 

 مما ينسب لعلي رضي هللا عنه؟  (6) 
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املَلكوتِّ على قدرِّ قوَّهتا يف عملِّ اخليِّ يف ، وتسرح  يف عاملِّ وابملوتِّ تتخلَّص  الروح  من قفصِّ اجلسم
 اجلسم.سيهِّ وهي يف قفصِّ  احلياةِّ الدنيا، وتراتح  بعد التعبِّ الذي كانت تقا

وابملوتِّ ينكشف  لإلنسانِّ ما كان مستورًا عنه، كما ينكشف  للمستيقظِّ ما خفَي عنه يف نومه، 
 دان عليٌّ رضَي هللا تعاىل عنه: "الناس  قيام، فإذا ماتوا انتبهوا". ولذلك قال سي ِّ 

ال تستطيعوا  قبل أن تنتبهوا و  وقال بعض  الصوفية: موتوا قبل أن متوتوا، أي: انتبهوا لتداركِّ أمركم
 .(1){ت  يفِّ َجْنبِّ اَّللَِّّ َأْن تـَق وَل نـَْفٌس اَي َحْسَراَت َعَلى َما فـَرَّطْ }  ألنفسكم نفعاً وال ضراً 

وأول  ما ينكشف  لإلنسانِّ ابملوتِّ ما يضرُّه  وينفعه  من حسناتهِّ وسي ِّئاته، وقد كاَن ذلك مسطورًا يف  
وابملوتِّ تنقطع  تلك غل  الدنيا، الع عليه شواكتابه، مطواًي يف سر ِّ قلبه، وإمنا كان يشغله  عن االط ِّ 

الشواغل، فيكشف  له عن مجيعِّ أعماله، فال ينظر  إىل سي ِّئٍة إال حتسََّر عليها، وال إىل حسنٍة إال متىنَّ لو ازداَد 
 منها.

 معنوية، وقبَل الدفن، والعقل  ال يتغيَّ  ابملوت، ألنه قوةٌ   وإمنا يكون  ذلك االنكشاف  عند انقطاعِّ النفسِّ 
البدن، فيكون  املي ِّت  عاقاًل مدركًا لآلالمِّ واللذات، ولو تناثرْت أعضاؤه  كلُّها، وما من مي ٍِّت إال  منا يتغيَّ  وإ

وهو يعلم  ما يكون  يف أهلهِّ بعده، وإهنم ليغسلونه  ويكفنونه  وهو ينظر  إليهم، ويعرف  من يغسله  وَيمله  
ْت ، ولكْن ال يؤَذن  له ابلكالم، ألنه خ تمِّ خبي وشر   من يتكلَّم   ويسمع  كالمَ  ،(2)ويتبعه  وي دليهِّ يف قربه
 ص  منها.د  عليها وال ي نقَ از صحيفة  أعماله، فال ي  

إِّْن } ومع هذا فإن للموتِّ أهوااًل وسكرات، وقد جعله  هللا مصيبًة حيث  أضافها إليه، فقال تعاىل:
يَبة  اْلَمْوتِّ  ةِّ ، داللًة على عظمِّ املصيبومل ي ضفها إىل شيٍء غيه  (3){أَنت ْم َضَربـْت ْم يفِّ اأْلَْرضِّ فََأَصابـَْتك م مُّصِّ

 به.

حلَْقِّ  َذلَِّك َما ك ْنَت مِّْنه  حتِّيد  } وقاَل تعاىل:  .(4){َوَجاَءْت َسْكرَة  اْلَمْوتِّ ابِّ

 

 . 56سورة الزمر، اآلية  (1) 

يف مسند أمحد حديث: "إن امليت يعرف من َيمله ومن يغسله ومن يدليه يف قربه". وضعَّف الشيخ شعيب إسناده.   (2) 
 (. 1794وكذا ضعفه يف ضعيف اجلامع )

 . 106سورة املائدة، اآلية  (3) 

 . 19سورة ق، اآلية  (4) 



16 

 

 .(1)"إن للموِت لسكرات"وهو جيود  بنفسهِّ يف حالةِّ االحتضار:    وقال رسول هللا  

، يف أحاديَث كفلهذا ورَد النهي  عن متن ِّ  ثية، يه، أو التصد ِّي إليه ابالنتحار، مهما نزَل به من الضر 
وهو يبكي  إالا "لو يعلُم املؤمُن ما أيتيِه بعد املوِت، ما أكَل أكلًة وال شرَب شربًة منها حديث: 

 . (2). رواه الطرباين عن أيب هريرةويضرُب على صدره"

رواه البخاري  .يتم كثرياً"كتْم قلياًل ولبكَ "وهللا اي أمَة حممٍد لو تعلموَن ما أعلم، لضحِ وحديث: 
 .(3)ابن ماجه عن أنسم أمحد والرتمذي والنسائي و ومسلم واإلما

رواه البيهقي عن أم ِّ  ."لو تعلُم البهائُم من املوِت ما يعلُم بنو آدم، ما أكلتْم منها مسيناً"وحديث: 
 .(4) صبية

َمَلِك املوِت أشدُّ من ألِف ضربٍة ابلسيف، وما من ميٍت ميوُت إال وكلُّ ِعْرٍق منه   "معاجلةُ وحديث:  
. رواه أبو نعيم عن عطاء ( يف تلَك الساعة"أي الشيطان ، وأقرُب ما يكوُن عدوُّ هللا منُه )ةعلى ِحدَ  أيلُ 

 .(5)بن يسار

 .(6)مماا بعده""املوُت أصعُب مماا قبله، وأهوُن  وحديث: 

 .(7)عن خب ابرواه ابن ماجه    .شديد"  ط لعِ هوُل املُ   وا املوت، فإن" ال تتمن  وحديث: 

 

 (. 78(، وفيه بدون الم الزحلقة، وبه يف املعجم الكبي للطرباين )6510صحيح البخاري، كتاب الرقاق ) (1) 

 (. 4861( وضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي ) 359املعجم الصغي للطرباين ) (2) 

( وقال: حديث  2312(، سنن الرتمذي )426)(، صحيح مسلم 4621صحيح البخاري، تفسي سورة املائدة ) (3) 
(. وصححه يف صحيح  12016(، مسند أمحد )4191(، سنن ابن ماجه )1363حسن غريب، سنن النسائي )

(. وهو جزء من حديث، تكون عبارته "وهللا لو تعلمون..." وأييت يف مواضع "اي أمة حممد  5263اجلامع الصغي )
 وهللا لو تعلمون...". 

( وورد اسم راويته يف األصل )أم حبيبة(،  4813عيف جداً، كما يف ضعيف اجلامع الصغي )وهو حديث ض (4) 
 والصحيح ما أثبت، وهي كنية خولة بنت قيس. 

(، وأورده يف "الآللئ املصنوعة يف األحاديث  256، وبسنده يف مسند احلارث )201/ 8حلية األولياء أليب نعيم  (5) 
 بعي، فحديثه مرسل. حلديث، وعطاء اتاملوضوعة" شاهداً 

 مل أره حديثاً، ولعله ينسب إىل بعض الصحابة.  (6) 

(، وقد صححه له يف صحيح اجلامع  4163رواية ابن ماجه عند خباب تقف عند قوله "ال تتمنوا املوت" )سننه  (7) 
 أنه حسن لغيه. ( عن جابر، وذكر الشيخ شعيب يف خترجيه 14604(. وبطوله رواه أمحد يف مسنده )7221)
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فإْن كان ال بد  متمنِايًا فليقل: اللهم  أحيين ما   ني  أحدُكم املوَت لُضرٍا نزَل به،تمن  ال ي" :وحديث
 .(1). رواه مسلم عن أنس بن مالكين إذا كانت الوفاُة خرياً يل"كانِت احلياُة خرياً يل، وتوف  

كم انقطَع ماَت أحدُ "ال يتمَّن  أحدكم املوَت، وال يَْدُع به من قبِل أن أيتَيُه، إنه إذا وحديث: 
 . (2)رواه مسلم عن أنس بن مالك  .املؤمَن عمَرُه إال خرياً"  عمله، وإنه ال يزيدُ 

رواه   .كم املوَت، إما حمسنًا فلعل ُه يزداد، وإما ُمسيئًا فلعل ُه يستَـْعِتب""ال يتمن ني  أحدُ وحديث: 
 .(3)البخاري وأمحد بن حنبل والنسائي عن أيب هريرة

دَّةِّ غمراتِّ املوتِّ وسكراته، فقد يكون  على بعضِّ من أراَد هللا له التخفيف  كلسعِّ لته  عن شومع ما نق
النحلة، كما ورَد يف احلديث، بصرفِّ النظرِّ عن أعمالهِّ الصاحلةِّ أو السيئة، بعد أن يكوَن مسلماً، فليسْت 

ويقول:  ،د  بنفسهِّ أبشد ِّ ما يكون  كان جيو ل  األعظم  نه، فهذا الرسو سَ شدَّة  النزعِّ لسوءِّ العمل، وال خفَّته  حلَ 
َم من  لرتكيبِّ اويف هذا  .لسكرات" "إن للموتِ  من البالغةِّ ما هو معلوٌم ألهلها، وهو املغفور  له ما تقدَّ

 ذنبهِّ وما أتخَّر. نسأل  هللا اللطَف يف كل ِّ األمور.

 

 راهية املوتك

 

. ه"َه هللا لقاءَ رِ َه لقاَء هللا كَ رِ ن كَ هللا أحب  هللا لقاءه، ومَ  أحب  لقاءَ  ن "مَ ورَد يف احلديث الشريف: 
 .(4)رواه البخاري ومسلم وغيمها عن عائشة وعبادة بن الصامت

واليومِّ اآلخر، العتقادهِّ ن ال يؤمن  ابهلل ه: أن هللا يعامله  حبسبِّ حب ِّهِّ وكراهيته، وإمنا َيكره  املوَت مَ ومعنا
ن كان مسرفًا على نفسهِّ إال ما هو فيه يف حياتهِّ الدنيا، ولو مل يكْن شيئًا يعتدُّ به، أو مَ عيَم ال ن أنْ 

 

 (. واحلديث متفق عليه. 2680صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ) (1) 

 ( وورد يف األصل "ال يتمنني" وتصحيحه من مصدره. 2682صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ) (2) 

 (. 7235صحيح البخاري، كتاب التمين ) (3) 
أي: يطلب إزالة العتاب. قاله يف فتح  : طلب اإلعتاب، ومعىن يستعتب: يسرتضي هللا ابإلقالع واالستغفار. واالستعتاب 

 . 139/ 15الباري 

(، كالمها عن عبادة بن  2683(، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ) 6508صحيح البخاري، كتاب الرقاق )  (4) 
 ( من حديث عائشة. 2684الصامت، صحيح مسلم )
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فهو خياف  املوَت ويكرهه  لعلمهِّ أبنه مسؤوٌل عم ا فعله من كثٍي وقليل، وهذا أمره   ،ابرتكابِّ املنكرات
التائبنَي  علمه بِّثوابِّ املقلعنَي عن الذنوب، ينقلب  املكروه  عنده حمبوابً، لسهل، فإنه ابإلقالعِّ عن الذنوبِّ 

م الغيوب.  إىل عال 

 :(1)هـ354وقال أبو الطيب املتنيب املتوىف سنة  

 حنن  بنو املوتِّ فما ابلنا
 تبخل  أيدينا أبرواحنا
 فهذهِّ األرواح  من جو ِّه
 ميوت  راعي الضأنِّ يف جهلهِّ 

 

 دَّ من ش ربهِّ عاف  ما ال بنَ  
 على زماٍن هي من كسبهِّ 
 وهذه األجسام  من ت ربهِّ 

 (2)لينوَس يف طب ِّهِّ موتَة جا
 

 

 رمية االنتحارج

 

ى هللا  تعاىل عنها، وتوعََّد مرتكبها من كبائرِّ الذنوبِّ اليت هنَ  -املرءِّ نفَسه  عمداً  ل  أي قت–االنتحار 
من جاهٍل أبمرِّ دينه، واجلهل  ليس بعذر، ابلعذابِّ يوَم القيامة، وال يصدر  إال من خمتل ِّ الشعور، أو 

من ضرٍ  نزَل به، أو من ملحٍد ال يؤمن  ابهلل تعاىل وال ابليومِّ  هفيحسب  أنه إذا انتحَر اسرتاَح مما هو في
يًما}وَ  اىلاآلخر. قال هللا  تع َوَمْن يـَْفَعْل َذلَِّك ع ْدَوااًن َوظ ْلًما َفَسْوَف . اَل تـَْقتـ ل وا أَنـْف َسك ْم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن بِّك ْم َرحِّ

يًا  .(3){ن ْصلِّيهِّ اَنرًا وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ َيسِّ

رواه البخاري ومسلم وأبو داود   .ن قتَل نفسُه بشيٍء ُعذِاَب به يوَم القيامة""مَ :  هللا وقال رسول  
 .(4)اكوالنسائي، عن اثبت بن الضح  

"من ترد ى من جبٍل فقتَل نفسه، فهو يف انِر جهن َم يرتد ى فيها خالداً خمل داً وقال يف حديٍث آخر: 
 

من كتابه هذا   55إىل تصحيحه مبا أثبتناه يف ص وقد أشار  هـ،449يف األصل: وقال أبو العالء املعري املتوىف سنة  (1) 
 يف طبعته األوىل. 

 . 512/  2حماضرات األدابء  (2) 

 . 30-29سورة النساء، اآليتان  (3) 

(،  3257( واللفظ له، سنن أيب داود )110(، صحيح مسلم ) 6652صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور )  (4) 
 (. 3771سنن النسائي ) 



19 

 

، وَمن داً فيها أبداً ل  اُه يف انِر جهن َم خالداً خم، فُسمُُّه يف يدِه يتحسا فيها أبداً، ومن حتس ى مُسًّا فقتَل تفسه
. رواه البخاري "دًا فيها أبداً انِر جهن َم خالدًا خمل  قتَل نفَسُه حبديدة، فحديدتُه يف يدِه يتوج ُأ هبا يف 

 .(1)ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي عن أيب هريرة

ُنها يف النار، نفَسُه يطعُ ُن الذي خينُق نفَسُه خينُقها يف النار، والذي يطعُ "آخر:  وقال يف حديثٍ 
 .(2). رواه البخاري عن أيب هريرةوالذي يقتحُم يقتحُم يف النار"

"كاَن برجٍل جراح، فقتَل نفسه، فقال هللا تعاىل: عن جندب بن عبدهللا قال: وروى البخاري ومسلم 
. وهذا احلديث  وإن كان موقوفاً على جندب، وهو من الصحابة، اجلنة" بدرين عبدي بنفسِه حر مُت عليه

 ى إليه.يوحَ فهو يف حكمِّ املرفوع، لعدمِّ إمكانِّ أن يعرف  جندٌب قوَل هللا من نفسهِّ. ألنه ليس بنيبٍ   

 

كم قاتل نفسهح  

 

حتَف أنفه، بال خالٍف بني أئمة  وحكم  قاتلِّ نفسهِّ الغسل  والتكفني  والصالة  عليه كمن ميوت  
 الطريق، ورجََّح ال ي صلَّى عليه، ألنه ظاملٌ لنفسه، في لَحق  ابلباغي وقاطعِّ  :املذاهبِّ األربعة، وقال أبو يوسف

هـ، ملا يف صحيح مسلم، أنه عليه الصالة  والسالم  أ يَت برجٍل 868الكمال  بن اهلمام، املتوىف سنة   هذا القولَ 
 .(3)علي، فلم يصل ِّ عليه  يَ ل ِّ يصقتل نفسه  ل

 وقال عمر بن عبدالعزيز، واإلمام  عبدالرمحن األوزاعي: ت كرَه  الصالة  عليه.

ن  يف مقابرِّ املسلمني، وإن كان أعظَم وزراً من ن  ويصلَّى عليه، وي دفَ كفَ ل  وي  غسَ ولكنَّ الفتوى على أنه ي  
رجه  عن ا  سالم.إلقاتل غيه، وإمث  قتلهِّ نفَسه  ال خي 

 

( )وفيه  2044(، سنن الرتمذي )109(، صحيح مسلم، كتاب اإلميان )5778لبخاري، كتاب الطب ) اصحيح  (1) 
 (. 3872(، سنن أيب داود ) 1965لفظ يتوجأ(، سنن النسائي )

( ولفظه: "الذي خينق نفسه خينقها يف النار، والذي يطعنها يطعنها يف  1365صحيح البخاري كتاب اجلنائز )  (2) 
( ولكن ليس فيه "يقتحم"، بل هو مجلة يف مسند الشاميني  9616لفظ أمحد يف مسنده ) ن النار". ولعله نقله م

 ( وحديث أمحد صحيح، قاله الشيخ شعيب. 3311)

 (. 978قتل نفسه مبشاقص. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز ) (3) 
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ه  ليسرتيَح من الغم ِّ واهلم ِّ اللذينِّ انابه  منهما، اشتدَّ وال ي باح  ألحٍد حباٍل من األحوالِّ أن يقتَل نفسَ 
األمر  عليه، على أن قتله  نفَسه  ال ي رَيه  من غم ِّه، وال خيل ِّصه  من شدَّته، بل يلقى ما هو أشدُّ منه، وإن  

ا أن َج كربته، وإم  فرَ سلَم وت  ويَ  مَ غنَب فيَ ا أن يَغلِّ سبيلِّ هللا، فإنه إم  ْد يف فليجاهكان وال بدَّ من قتلهِّ نفسه  
ا قتله  نفَسه  كما كثَر يف هذه األايم، سعيدًا يف اآلخرة، وأم  ، في قَتَل فيذهَب إىل رب ِّه شهيدًا يف الدنيا ي غلبَ 

ا من اإلحلادِّ والكفر ابهلل تعاىل وإم  لدين،  يف اا من اجلهلِّ ا من اختاللِّ الشعور، وإم  فهو كما قلنا آنفاً، إم  
 واليومِّ اآلخر، نسأل  هللا تعاىل السالمَة من موجباتِّ اخلزي والندامةِّ يف هذه احلياةِّ ويف يومِّ القيامة.

 

 تكرمي املنتحرين

 

ت عقَد له احملافل  لتكرميهِّ  شخٌص نفسه، في حتفَل ابنتحاره، و زنِّ املبكي يف الدين، أن يَقتَل ومن احمل
َمد  على إصابتهِّ أو خطئهِّ فيه شرعاً، فيجرؤ الناس وتع ظيمه، من أجلِّ أنه قتَل نفَسه  لسبٍب دنيويٍ  ال َي 

سبونَه  هي ِّنًا وهو عند هللا عظيم،  عارٍض يعرض  هلم خيالف  شهوهتم وإرادهتم، وَيعلى االنتحارِّ ألدنَ 
"من أعاَن على قتِل مؤمٍن بشطِر  على قتله، وقد ورَد يف احلديثِّ الشريف:  ويكونوَن عواًن لقاتلِّ نفسهِّ 

 .(1). رواه ابن  ماجه عن أيب هريرةآيٌس من رمحِة هللا" :كلمٍة لقَي هللا تعاىل مكتوابً بني عينيه

حبضورهم  واملشاركون هلمنفسه،  فهؤالءِّ احملتفلوَن املكرِّموَن لقاتلِّ  .تْل""اْق" من "اق ومعىن شطرِّ كلمة:
القتلِّ واالنتحار، من غيِّ أن ينقَص من عذابِّ املنتحرِّ شيء، فليعلموا ذلك،  هم، مشرتكوَن يف جرميةِّ ومساع

َا َكَسَب َرهِّنيٌ ك لُّ }  فإنه ال عذَر ألحٍد يف اجلهلِّ ابلدين،  .(2){ اْمرٍِّئ مبِّ

 جناايٌت فذلٌّ فانتحار  
 

 كذا بدء  الفضيحةِّ وانتِّهاها 
 

 

 

 

 

 خر "مكتوابً". (، ويف األول "مكتوب"، ويف اآل5446) ( وضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي 2620سنن ابن ماجه ) (1) 

 . 21سورة الطور، اآلية  (2) 
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 وف والرجاء اخلفصل يف

 

ينبغي لإلنسان أن يكوَن شديَد اخلوفِّ من هللا جلَّ وعال، عظيَم الرجاءِّ به، وليكْن خوفه  يف شبابهِّ 
ال يغرتَّ بصاحلِّ عملهِّ مهما كان. جاء يف  أكثَر منه يف مشيبه، ورجاؤه  يف مشيبهِّ أقوى منه يف شبابه، وأنْ 

 .(1)كم خوفاً منه""أان أعلمكم ابهلل، وأشدُّ ف:  احلديث الشري

لو يعلُم و "لو يعلُم املؤمُن ما عنَد هللا من العقوبة، ما َطِمَع جبن تِه أحد، آخر:  وجاء يف حديثٍ 
 .(2). رواه الرتمدي عن أيب هريرةِنَط من رمحتِه أحد"من الرمحة، ما قَ  الكافُر ما عند هللا

، أط ِت السماُء وُحق  هلا أن  ترون، وأمسُع ما ال تسمعونى ما الإين أر "آخر:   يف حديثٍ وجاءَ 
 ، وهللا لو تعلموَن ما أعلمُ تئطا، ما فيها موضُع أربِع أصابَع إال وَمَلٌك واضٌع جبهَتُه ساجًدا هلل

أرون إىل هللا الصُُّعداِت جتخلرجتْم إىل و ما تلذ ذمت ابلنساِء على الُفرش، كثرياً، ولَ يتم  ولبكَ  كتم قليالً لضحِ 
 .(3). أخرجه الرتمذي من حديث أيب ذرتعاىل، ولوددُت أين شجرٌة تـُْعَضد"

"كيَف دخَل على شابٍ  وهو يف حالةِّ املوت، فقال:  آخر، أن رسول هللا  وجاء يف حديثٍ 
يف مثِل "ال جيتمعاِن يف قلِب عبٍد  :"؟ فقال: أرجو هللا تعاىل اي رسوَل هللا، وأخاف  ذنويب. فقاَل جتدك

 .( 4)خرجه  الرتمذي من حديثِّ أيب ذر. أا خياف"اُه هللا ما يرجو، وآمَنُه مما هذا املوطِن إال أعط

"قال ربُّكم عز  وجل : عبدي، ما عن جربيَل عليه السالم  قال:  هللا  وعن أيب الدرداء، عن نيب ِّ 
ين مبلِء األرِض َخطااي ، ولو استقبلتَ ين ورجوَتين ول ُتشرْك يب شيئاً، غفرُت لَك على ما كان منكعبدتَ 

 

( من حديث عائشة.  20أورده اإلمام البخاري بلفظ: "إن أتقاكم وأعلمكم ابهلل أان". صحيحه، كتاب اإلميان ) (1) 
( وصححه يف  23732وهو عند أمحد عن رجل من األنصار: "أان أتقاكم هلل، وأعلمكم حبدود هللا". مسند أمحد )

 (. 1448 )ي صحيح اجلامع الصغ

( مع اختالف ألفاظ قليلة،  3542(، وهو يف سنن الرتمذي )2755هذا لفظ صحيح مسلم، كتاب التوبة ) (2) 
 (. 5338وصححه له يف صحيح اجلامع الصغي )

(. وكان  2449( وقال: حديث حسن غريب، وحسَّنه له ولغيه يف صحيح اجلامع الصغي )2312سنن الرتمذي ) (3) 
 األصل. به نقص فأمتمته من 

 والصعدات: الطرق. وجتأرون: ترفعون أصواتكم. وتعضد: تقطع.        

وليس أيب ذر، وكان  ( وقال: حديث حسن غريب. وحسَّنه األلباين. وهو من حديث أنس 983سنن الرتمذي )  (4) 
 األصل "ما اجتمعا" فصححته كما جاء يف مصدره وغيه. أوله يف 
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 .(1)وذنوابً، استقبلُتَك مبثلها مغفرًة، فأغفُر لَك وال أابيل"

نَبِّ ْئ عَِّبادِّي َأينِّ  أاََن اْلَغف ور  } تعاىل:وينبغي للعبدِّ أن يكوَن نصَب عينيه وموضَع ذكرهِّ يف قلبهِّ قوله  
يم   يمٌ } ، وقوله تعاىل:(2){َوَأنَّ َعَذايبِّ ه َو اْلَعَذاب  اأْلَلِّيم    .الرَّحِّ ،  (3){إِّنَّ َربََّك َسرِّيع  اْلعَِّقابِّ َوإِّنَّه  َلَغف وٌر َرحِّ

"أكثروا ذكَر املوت، ، (4)ى ابملوِت واعظاً": "كفَ ديثِّ الشريفاملوت، فقد جاَء يف احلوأن ي كثَر من ذكرِّ 
 .(5)فإنه ميحِاُص الذنوب، ويزهِاُد يف الدنيا"

ومن أكثَر من ذكرِّ املوت، أ كرَِّم بتعجيلِّ التوبة، وقناعةِّ النفس، والنشاطِّ يف العبادة، ومن نسَي املوت، 
 هِّ على الدنيا، والتكاسلِّ عن الطاعات، وليعلْم أنه: ع وقَِّب بتسويفِّ التوبة، والشرَ 

 انٌر وال جنةٌ  لو مل يكنْ 
 لكان فيه واعٌظ زاجرٌ 

 

 للمرءِّ إال أنه يقرب   
 (6)لكل ِّ من يسمع  أو ي بصر  

 

وْليخَش من سوءِّ اخلامتة، فإن قلوَب اخلالئقِّ بني أصبعني من أصابعِّ الرمحن، يقل ِّبها كيف شاء، جاَء 
إن أحدكم ليعمُل بعمِل أهل اجلنة، "وهللا الذي ال إله غريه، :  الشريفِّ عن رسول هللا يف احلديثِّ 

فيسبُق عليه الكتاب، فيعمُل بعمِل أهِل الناِر فيدخلها، وإن حىت ما يكوُن بينُه وبينها إال ذراع، 
 عمُل بعملِ الكتاُب، فييسبُق عليه أحدكم ليعمُل بعمِل أهل النار، حىت ما يكوُن بينُه وبينها إال ذراع، ف

 .(7). رواه البخاري ومسلم عن عبدهللا بن مسعودأهل اجلنِة فيدخلها"

 

ويف سنده العالء بن زيد، ويقال له ابن   221/ 5دي يف "الكامل يف الضعفاء" هذا رواه ابن ع  حديث أيب الدرداء  (1) 
زيدل، وذكر أنه منكر احلديث. وأورده املؤلف ابختالف ألفاظ. وهو صحيح من حديث أيب ذر )ابختصار( رواه  

 (. قال الشيخ شعيب: صحيح مرفوعاً. 21406أمحد يف مسنده )

 . 50-49ن سورة احلجر، اآليتا (2) 

 . 167رة األعراف، اآلية سو  (3) 

(. وذكر احلافظ العراقي أنه  4185رواه الطرباين من حديث عمار، وهو ضعيف جداً. ضعيف اجلامع الصغي ) (4) 
 . 96/ 4معروف من قول الفضيل بن عياض. ينظر هامش إحياء علوم الدين  

ي يف املغين عن األسفار، هامش اإلحياء =  ه احلافظ العراقأخرجه ابن أيب الدنيا يف "املوت" إبسناد ضعيف جداً. قال (5) 
 =4 /656 . 

 . وفيه "انه ملن" بدل لكل من". 81/ 2هو للزبيدي النحوي أيب بكر حممد بن احلسن، كما يف يتيمة الدهر  (6) 

  (، واللفظ ملسلم، إال أن أول 2643(، صحيح مسلم، كتاب القدر )7454صحيح البخاري، كتاب التوحيد ) (7) 
مع خلقه" وجزء احلديث الذي أورده املؤلف  احلديث يف األو  ل "إن خلق أحدكم لي جمع"، واآلخر: "إن أحدكم جي 

 أوله عند البخاري: "فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة"، وعند مسلم: "فوالذي ال إله غيه إن أحدكم". 
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 هللا تعاىل حسَن اخلامتة، ويستعيَذ ابهلل من سوئها، ومن شر ِّ العاقبة.فينبغي لكل ِّ عبٍد أن يسأَل  

أخلَص العمل، فاملرجوُّ وال فائدة لعمٍل إال ابإلخالصِّ من العامل، والقبولِّ من هللا تعاىل، فمن آمَن و 
 من كرمِّ هللا تعاىل قبول  عمله، وحفظ  إميانهِّ عليه.

ه  أبكلِّ اَء العمل، أو خلطه  ابلرايءِّ والنفاق، أو ظلَم نفَسه  وأهلَ وإمنا يكون  سوء  اخلامتةِّ يف حق ِّ من أس
، فقد س ئَل اإلمام  األعظم  أبو لْق وظلمهم، ومل يقد ِّر نعمَة اإلميان، ومل يشكْر عليهااحلرام، والبغي على اخلَ 
اف  من سوءِّ اخلامتةِّ فقال: إن أخوَف ما خي  حنيفة رضي هللا تعاىل  شَ عنه عن أخوفِّ ما خي  ى منه اف  وخي 

سلب  اإلميان: ترك  الشكرِّ على اإلميان، وعدم  خوفِّ اخلامتة، وظلم  العباد، فإن من كان يف قلبهِّ هذه 
 سَن هللا تعاىل إليه:أح  (1)اإلميان. قال الكمال    ا على غيِّ ج  من الدنيليه أنه خير الثالث، فاألغلب  ع

 فوِّ هللا أينعويطمعين ب
 دوماً ين شاكٌر هللِّ أو 

 وذكر  املوتِّ ال أنساه  أصالً 
 وما آذيت  خلَق هللا قطعاً 
 أظنُّ املوَت ليس عليَّ صعباً 

 

 عفيف  الطعمِّ فيما قد علمت   
 وراٍض عنه حقًا كيف كنت  

 قمت  بْل وعليهِّ منت  عليه 
 مت  فما انتقمت  لِّ ولكن كم ظ  

 ألين ابلذي يقضيهِّ قمت  
 

 اخلوفِّ والرجاء:وقال أحسَن هللا تعاىل إليه يف  

 سواَي برانَّتِّ املعازفِّ يطرب  
 وغيي يقضي ابمللذاتِّ عمره
 ويسرح  يف وادي اخلالعةِّ هائماً 

 ىولكنَّ مثلي ال مييل  إىل هوَ 
 ستميلينا يوال زخرف  الدنيا غد 

 وإمنا وما ذاَك من نقصِّ الشعورِّ 
  بنَي كل ِّ جواحنيمنا خوف  ريب

 رينفى النوَم عن عيين كثي  تفكُّ 
 وأحرَق قليب خوف  انرِّ جهنم
 وخفَّف من ر وعي رجائي جنةً 
 ومهما يكْن ظين مجياًل خبالقي

 وميلك  مسعيهِّ الغناء  املرتَّب   
 مما يشتهيهِّ ويشرب   ل  فيأك

 وقد شاقه  يف الغيدِّ زيٌد وزينب  
 دعاه  عذارِّ أو بناٌن خمضَّب  

  يرغب  وال أان ممن ابلسفاسفِّ 
 رأيت  جالَل هللا من ذاَك يغضب  

 لرعبِّ يضرب  ابفال عضَو إال وهو 
 طَلب  مبا أان القيهِّ إذا أان أ  

 ي قلَّب    عاٍص ابلعذابِّ ا كلُّ هب
 هبا للمطيعنَي الثواب  احملبَّب  
 فما أان إال خائٌف أترقَّب  

 

 يعين نفسه.  (1) 
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 عجبت  ملن يدري أبْن ليس مهربٌ 
 ويفعل  أفعااًل قباحًا شنيعةً 

  العيش  من هو ميتٌ وكيَف يلذُّ 
 ولو مل يكن انٌر وال جنٌة غداً 
 ويف القربِّ ما يف القرب لو كان عاملاً 

 ما هو صائرٌ  ولكنه  مل يدرِّ 
 وجوٌد بتقومٍي وأمجلِّ صورةٍ 
 وذلك ما ندري ومبلغ  علمنا
 كأين إذا شيَّعت  يومًا جنازةً 
 وهونتِّ الدنيا على بالئها

 امرٍئ ابهلل والرسلِّ مؤمنٌ  وكلُّ 
 على روحي وجسمي ورمحةٌ  المٌ س

ها  فقد زاَد شوقي للجنانِّ وعيشِّ
 ولكنَّ إميااًن قواًي غرسته  

   هللا نفحةٌ  إذا نفحتين من رضا

 من املوتِّ أصالً كيَف يلهو ويلعب  
 ويف كل ِّ يوٍم موته  يتقرَّب  

 امره  من بعد ما ماَت خيرب  وع
 سوى القربِّ كان القرب  وهللا ي رَهب  

 ذنب  أبحوالهِّ اإلنسان  ما كاَن ي  
 ب  إليه سوى أن قيَل ماَت في ندَ 

 غدا بني أطباقِّ الرتابِّ يغيَّب  
 وغفلتنا عم ا سنلقاه  أعجب  
 أان امليت  يب ذا الناس  للقربِّ تذهب  
 فها أان ال أشكو وال أتعتب  

  ما هو يصعب  ليه اليومَ يهون  ع
 من هللا يف مويت وحمياَي ت سكب  
 وإن مل أكْن أهاًل ملا أتطلَّب  

 يب به أتقرَّب  بقليب إىل ر 
 فأبعد  ما أرجوه  أدن وأقرب  

 

 

 التزود لآلخرة

 

  .(1){ أ ولِّ اأْلَْلَبابِّ َواتَـّق ونِّ ايَ َوتـََزوَّد وا فَإِّنَّ َخْيَ الزَّادِّ التـَّْقَوٰى  } :قال هللا تعاىل

آدم، انقطَع عملُه إال من ثالث: صدقٍة جارية، أو علٍم  ابنُ  "إذا ماتَ وجاء يف احلديث الشريف: 
. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي عن أيب يدعو له خبري" فُع به، أو ولٍد صالٍ نتَ يُ 

 .(2)هريرة

 

 . 197سورة البقرة، اآلية   (1) 

( وقال: حديث حسن  1376(، سنن الرتمذي )2880سنن أيب داود ) (، 1631مسلم، كتاب الوصية ) صحيح (2) 
( وصححه يف صحيح اجلامع الصغي  38(، وهو عند البخاري يف األدب املفرد )3651صحيح، سنن النسائي )

 ( ولفظه أقرب إىل األخي. 793)
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ه  خر ما مجعه  سيتخلَّى عنه، وال ينفعه  منه إال ما ادَّ فينبغي للعبدِّ أن أيخَذ من دنياه  آلخرته، فإن 
 آلخرتهِّ من عمٍل صاحل يبقى بعده  يف الدنيا، فيكون  أجره  وثوابه  له، ومنفعته  املادية  ملن خصَّه  به.

ا بعد موته، أن يكوَن من احلاللِّ الطي ِّب، ويشرتط  يف حصولِّ األجرِّ والثوابِّ فيما يقد ِّمه  آلخرتهِّ وم
"من اكتسَب مااًل من حرام، فتصد َق يثِّ الشريف: احلد فإن هللا طي ٌِّب ال يقبل  إال الطي ِّب، فقد جاَء يف 

 .(1)به، أو وصَل به َرمِحاً، أو أنفقُه يف سبيل هللا، ُجَُِع ذلك كلُّه وُقِذَف به يف انِر جهن م"

ما كان منه غصبًا من أهله، حىت  ين جيمعوَن املاَل من غيِّ حل ِّه، ال سيَّمافمساكنٌي جهالٌء أولئك الذ 
د، قاموا يعملوَن ببعضهِّ أعمااًل خييًة حبسبِّ الظاهر، وإمنا قصدهم أن ي قال: فالٌن لهم أن ينفَ إذا قرَب أج

حظَّ له من ذلك العمل، وال ثواَب له فيه يف اآلخرة، وإن استفاَد وانتفَع به  عمل، وفالٌن حمسٌن كبي، وال
مِّ من انفَق له تبعته  وحسابه، ففي لك الفاعلِّ أو احملسنِّ الكبيِّ بزعمهِّ أو زعمن عمَل ألجله، وعلى ذ

"ال تزوُل قدما عبٍد حىت ُيسأَل عن أربع: عن شبابِه فيَم أباله، وعن عمرِه فيَم أفناه، الشريف: احلديثِّ 
 .(2)وعن مالِه من أين اكتسَبُه وفيَم أنفقه، وعن علمِه ماذا عمَل فيه"

َن  نَِدَم أن ال يكوَن ازداد، وإْن كامن أحٍد ميوُت إال ندم، إن كان حمسناً "ما خر: ويف حديٍث آ
 .(3). رواه الرتمذي عن أيب هريرةُمسيئاً نَِدَم أن ال يكوَن نـَزََع"

 

 عظة املوت واحلياة

 

الَّذِّي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِّيَـبـْل وَك ْم   .تـََباَرَك الَّذِّي بَِّيدِّهِّ اْلم ْلك  َوه َو َعَلى ك لِّ  َشْيٍء َقدِّيرٌ } قال هللا تعاىل:
 .(4){أَيُّك ْم َأْحَسن  َعَماًل َوه َو اْلَعزِّيز  اْلَغف ور  

 

 . 136/ 2ين اقي يف هامش إحياء علوم الدرواه أمحد عن ابن مسعود بسند ضعيف. قاله احلافظ العر  (1) 

( وقال احلافظ اهليثمي: رجاله رجال الصحيح غي صامت بن معاذ  111رواه الطرباين عن معاذ يف املعجم الكبي ) (2) 
. وفيه تقدمي وأتخي، أعين تقدمي اجلملة األوىل على  346/ 10وعدي بن عدي الكندي ومها ثقتان. جممع الزوائد 

 عبد".  ه يف املعجم: "لن تزول قدماالثانية، وأول 

 (. 5146(. وضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي )2403سنن الرتمذي ) (3) 

 اآليتان األوىل والثانية من سورة امللك.  (4) 
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 .(1). رواه ابن السين عن أنس"كفى ابلدهِر واعظاً وابملوِت مفراِقاً":  وقاَل رسول  هللا  

 ،رواه  ابن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل ."كفى ابملوِت مزهِاداً يف الدنيا، ومرغِاباً يف اآلخرة"وقال أيضاً: 
 .(2)عن الربيع بن أنس مرسالً 

 بعضِّ خطبه: "إن الدهَر جيري ابلباقنَي كجريهِّ َي هللا تعاىل عنه يفعلي بن أيب طالب رض وقال سي ِّدان
زمة، وإما ى من فيه. وإن هللا تعاىل قد أوضَح السبيل، فإما شقوٌة الابملاضني، ال يعود  ما وىلَّ منه وال يبقَ 

هذه الدنيا  اس  يفكات. والنيََّ يف الظلمات، وارتبَك يف اهللَ سعادٌة دائمة، فمن شغَل نفسه  بغيِّ نفسهِّ حت
ال ينالوَن منها نعمًة إال بفراقِّ  ، ويف كل ِّ أكلٍة غ َصص،(3)نااي، مع كل ِّ جرعٍة َشرِّقأغراض، تنتضل  فيها امل

ٌر يوم د  له زايدٌة يف أكلٍة إال له، وال جتدَّ ًا من عمرهِّ إال هبدمِّ يوٍم آخَر من أجَ أخرى، وال يعمَّر  منهم معمَّ
له أثٌر إال ماَت له أثر، وال تقوم  له انبتٌة إال وتسقط  منه حمصودة. فاتَّقوا  زقه، وال َييا ما قبلها من ر  بنفادِّ 

سكراتِّ النعمة، واحذروا بوائَق النقمة، وال ت دخلوا بطونكم لعَق احلرام، فإنكم بعنيِّ من حرََّم عليكم، وإن 
كم،َيفظوَن أع ظًا ص د قاً ادًا من أنفسكم، وعيواًن من جوارحكم، وحفَّ عليكم َرصَ   مالكم وعدَد أنفاسِّ

(4){يـَْعَلم وَن َما تـَْفَعل ونَ  .كِّرَاًما َكاتِّبِّنيَ }
،  ( 5)سرتكم منهم ظلمة  ليٍل داج، وال يكنُّكم منهم ابٌب ذو َراتجتال  

وال حساب، وغداً حساٌب وال عمل، وإنكم يف أايمِّ أمٍل من ورائهِّ أجل، فمن عمَل يف أايمِّ  وإن اليوَم عملٌ 
من قصَر يف أايمِّ أملهِّ قبل حضورِّ أجلهِّ فقد خسَر عمله جله، و ه  ومل يضرَّه  أأجلهِّ نفعه  عمل أملهِّ قبَل حضورِّ 

َواتَـّق ونِّ اَي َوتـََزوَّد وا فَإِّنَّ َخْيَ الزَّادِّ التـَّْقَوٰى } وضرَّه  أجله، وقد أ مرت ابلظعن، ود للتم على الزاد، فقال تعاىل:
لكلٍ  من الدنيا واآلخرةِّ بنني، فكونوا من أبناءِّ اآلخرة، وال تكونوا من أبناءِّ الدنيا،  وإن (6){أ ولِّ اأْلَْلَبابِّ 

وغداً السباق، والسبقة  اجلنة، والغاية النار" ا. هـ  املضمار   أبم ِّهِّ يوَم القيامة، وإن اليومَ  ولٍد سيلحق  فإن كلَّ 
 ابختصار.

 .(7)الفوتال طالَب أغنَم من املوت، وال ندَم بعد  

 

 (. 4171(، وضعفه له يف ضعيف اجلامع الصغي )560عمل اليوم والليلة البن السين ) (1) 

 (. 4184امع الصغي )ألمحد يف الزهد يف ضعيف اجل(، وضعفه له و 34329مصنف ابن أيب شيبة ) (2) 

 والشرقة: الغصَّة.  (3) 

 . 12-11سورة االنفطار، اآليتان   (4) 

 راتج: إغالق.  (5) 

 . 197سورة البقرة، اآلية   (6) 

 لعله يعين: ال ينفع الندم بعد الفوت.  (7) 
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 أتملوا اي عباَد هللا واعتربوا
 

 املوت  ابلبابِّ واألرواح  تنتظر   
 

بدياًل، وال أيخذ  كفياًل، وال يرحم  صغياً، وال يوق ِّر     يهاب  حجاابً، وال يقبل  املوت  ال يقرع  ابابً، وال
 كبياً.

 هـ:454ويف كتابِّ جمموعةِّ أحاديثِّ الشهابِّ القضاعي، املتوىف سنة 

دنيا واملوُت يطلبه، وعجبُت لضاحٍك ملَء فيِه وال  "عجبُت لغافٍل وال يُغَفُل عنه، وعجبُت ملؤمِالِ 
 .(1)ى هللا أم أسخطه"يدري أأرضَ 

ِق بداِر اخللود، وهو يسعَ   .(2)الغرور"ى لداِر  "اي عجباً كل  العجِب للمصدِا

فيها على غرِيان وجب، وكأن  املوَت فيها على غريان ُكتب، وكأن  الذين نشيِاُع من  "كأن  احلق  
هم، كأان خمل دوَن بعدهم، قد نسينا  راثَ هم، وأنكُل تهم أجداثَ  عماا قليٍل إلينا عائدون، نبوِاؤ األمواِت سفرٌ 

 .(3) .هـ.ا  "كل  موعظة، وأمناا كل  جائحة

ومن ماَت فات، قبل اهلجرة: من عاَش مات،  23 سنة بن ساعدة اإلايدي، املتوىفَّ  ومن خطبةِّ لقس ِّ 
أيَن اآلابء  ،َر إايدآت. تب ًا ألراببِّ الغفلةِّ من األممِّ اخلالية، والقرونِّ املاضية، اي معش وكلُّ ما هو آتٍ 

داد؟ أين َمْن  َر ألفني؟ أين من ملَك اخلافقني، وأذلَّ الثقلني، وع  واألجداد، واملريض  والعوَّاد، والفراعنة  الش ِّ م ِّ
ى، وقال أان ربُّكم األعلى؟ أمل ى، ومجَع فأوعَ ى وبغَ وغرَّه  املال  والولد؟ أين من طغَ  وشيَّد، وزخرَف وجنَّد، بىَن 

اوله، فتلك طحنهم الرتاب  بكلكله، ومزَّقهم بتط ،آماالً  ثر منكم أموااًل، وأطوَل آجااًل، وأبعدَ يكونوا أك
 عظامه م ابلية، وبيوهتم خاوية، عمَّرهتا الذائب  العاوية.

 قال الكمال  أحسَن هللا تعاىل إليه، يف ختميسِّ الميةِّ ابن الوردي:

 سلَّموا ما عندهم واستسلموا 
 غنمواأتراهم  غرموا أم 

 

 ى ابلرغمِّ عما نعمواللردَ  
 سيعيد  هللا كالًّ منهم  

 

 

(. وأضفت إىل النص واوات  2456وهو ضعيف. حترير التقريب ) (، وفيه سفيان بن وكيع 594مسند الشهاب ) (1) 
 طف من املصدر. ع

( وهو جزء من حديث، يف سنده النضر بن إمساعيل وهو ليس ابلقوي )حترير التقريب  595مسند الشهاب ) (2) 
 (. 1453ليس بثقة، أحاديثه موضوعة )لسان امليزان   (، وعبدهللا بن مسور اهلامشي،7130

 ( وأنه موضوع... 1027أيضاً )  (. وقد ورد هذا احلديث يف لسان امليزان398مسند الشهاب ) (3) 
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 فعلْ وسيجزي فاعالً ما قد  

 

 عمر اإلنسان وقيمته

 

"أرأيتكْم ليلتكْم هذه؟ فإن على : ي ستفاد  من هذا احلديثِّ الذي رواه  البخاري ومسلم، وهو قوله  
، (2)أن العمَر الطبيعيَّ لإلنسانِّ هو مئة  سنة  (1)ى مم ن هو على ظهِر األرِض أحد"رأِس مئِة سنٍة منها ال يبقَ 

"أعماُر أميت ما بني الستنَي إىل السبعني، عمره، فقد ورَد يف احلديثِّ الشريف:  ولكْن قلَّ من يبلغ  املئَة من
 .(3). رواه  الرتمذي عن أيب هريرةوأقلُّهم من جيوُز ذلك"

رواه احلكيم الرتمذي عن أيب  . إىل السبعني""معرتُك املنااي ما بني الستنيَ ر: وورَد يف حديث آخ
 .(4)هريرة

 وكيفما كان عمر  املرء، فإن: 

 كثي  حياةِّ املرءِّ مثل  قليلها
 وإذا كاَن منتهى العمرِّ مواتً 

 

 يزول  وابقي عمرهِّ مثل  ذاهبِّ  
 فسواٌء طويله  والقصي  

 

سن، فقد فيه، وحبَّذا العمر  الطويل  مع العملِّ احل سنِّ العملِّ رِّ فقط، بل حبلفائدة  يف طولِّ العمليست ا
". خرُي الناس من طاَل عمرُه وحسَن عمله، وشرُّ الناِس من طاَل عمرُه وساَء عمل: "قال رسول  هللا 

 .(5)رواه اإلمام أمحد والرتمذي واحلاكم عن أيب بكرة نفيع بن احلارث

". رواه القضاعي السعادة، طوُل العمِر يف طاعِة هللا تعاىلكلُّ   ادةُ السعوقال يف حديث آخر: "

 

 ( واللفظ له. 2537(، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة )564صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة ) (1) 

 ذا؟ ال أدري كيف استنتج املؤلف ه (2) 

( وقال: حديث صحيح  3598( وقال: حديث حسن غريب، املستدرك على الصحيحني )3550سنن الرتمذي ) (3) 
 (. 1073، وصححه يف صحيح اجلامع الصغي ) على شرط مسلم، واللفظ له

 (. 5881، وحسَّنه له يف صحيح اجلامع الصغي )139/ 1نوادر األصول للحكيم الرتمذي  (4) 

(  20431( وقال: حديث حسن صحيح، مسند أمحد )2330(، سنن الرتمذي )1256املستدرك للحاكم )  (5) 
 ث فيه سؤال وجواب. ( وهو دمج حلدي3297وصححه هلم يف صحيح اجلامع الصغي )
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 .(1)والديلمي عن ابن عمر

ا ي رضي هللا فهو بيده، أكثَر من حرصهِّ على أن يكوَن عمره  طوياًل اً على فعلِّ مفليكنِّ اإلنسان  حريص
 وليَس طوله  بيده.

سالم  والشيب  للمرءِّ انهياً عن مداومةِّ ما  ى اإلد كفَ وقبيٌح ابإلنسانِّ أن يكرَب سنُّه  وال يصلَح حاله، فق
: "من أتى عليه أربعوَن سنًة فلم يغلْب خريُه شر ه، فليتجهْز إىل كان فيه الهياً، ففي احلديثِّ الشريفِّ 

 .(2). رواه أبو الفتح األزدي عن ابن عباس مرفوعاً النار"

رواه اإلمام أمحد بن حنبل  .بلَغ ستنَي سنة"حىت "أعذَر هللُا إىل امرٍئ أخ َر عمَرُه ويف حديث آخر: 
 .(3)والبخاري واحلاكم وغيهم، عن سهل بن سعد الساعدي

 هـ:296وقال عبدهللا بن املعتز العباسي، املتوىف سنة  

 عمر  الفىت ذكره  ال طول  مدَّته
 فأحي ذكرَك ابإلحسانِّ تفعله  

 

 وته  حزنه  ال يومه  الداينوم 
 دنيا حيااتنِّ لا يف به لكَ  جيمعْ 

 

وقال عبداملؤمنِّ املغريبُّ األصفهاينُّ يف كتابه "أطباق الذهب": العمر  وإن طاَل فما حتته  طائل، وكلُّ 
نعيٍم ال حمالَة زائل، سفينة  العمرِّ جتري، وال تدري أين تسري، لعمري من عايَن تلوَُّن الليلِّ والنهارِّ ال يغرتُّ 

مضجعه  ال ميرح  على ظهره، ومن عرَف الدهَر حقَّ العرفانِّ زهَد فيه، ومن  ىبدهره، ومن عرَف أن بطَن الثرَ 
صولَة النجار، وعضََّة املنشار، ملا تطاوَل شرباً، وال  (4)شغله  ذكر  املوتِّ ال يضحك  ملَء فيه، لو يعلم  اجلَْزل  
 .(5){َويـَق ول  اْلَكافِّر  اَي لَيـَْتينِّ ك ْنت  تـ رَاابً } ختايَل كِّرْباً، وسيقول  البلبل  املعتقل: ليتين كنت غراابً،

وكيَف يفرح  بعمٍر تنقصه  الساعات، وسالمةِّ بدٍن معرٍَّض لآلفات، وما بعَد املوتِّ إال األسف  
 واحلسرات. 

 

 (. 3344( وضعفه يف ضعيف اجلامع )3566(، الفردوس مبأثور اخلطاب )312مسند الشهاب ) (1) 

 ، وجرَّح رجاالً يف السند. وقال: حديث ال يصح عن رسول هللا  124/ 1يف املوضوعات  أورده ابن اجلوزي  (2) 

( وكذلك هو من  3599، املستدرك للحاكم )( وهو من حديث أيب هريرة 6419صحيح البخاري، كتاب الرقاق ) (3) 
قرب إىل لفظ  ( الذي صحح إسناده الشيخ شعيب، وهو أ9383حديث أيب هريرة، واآليت أيضًا من مسند أمحد )

 البخاري، وبدايته يف األخيين ختتلف. 

 اجلزل: احلطب العظيم اليابس.  (4) 

 . 40سورة النبأ، اآلية  (5) 
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 إمنا نعمة  قوٍم متعةٌ 
 

 (1)وحياة  املرءِّ ثوٌب مستعار   
 

 اي حسريت على ما فرطت يف جنبِّ هللا.  :(2)وسيقول  الغافل  والاله

الرجاء  القبطان، وال بدَّ و ، واحلسد  العاصفة، (3)كَّان )الدفة(سفينة، والوقت السَّ  م  حبر، والعمر  فيهـالعال
  أن تصَل إىل الشاطئ، وهو املوت.للسفينةِّ 

 حنن ركٌب نسري بليٍل من النفـ
 فخ طاان أنفاس نا واملنااي

 

 سراعًا حتثُّنا اآلجال  ـسِّ  
 منتهاان وزاد ان األعمال  

 

هِّ على درمههِّ وديناره، فإن العمَر رأس  َن شحيحًا على عمرهِّ أكثوجديٌر ابإلنسانِّ أن يكو  َر من شح ِّ
 ألنفاس  معدودة، واآلجال  حمدودة.ٍس ي بديه، إال وهللِّ سؤاٌل فيه، وااملال، وما من نفَ 

 ( 4)عليه من اإلنفاق يف غيِّ واجبِّ   عمر ك فاحرتسْ إذا كان رأَس املالِّ 
 

ه، ه، والقرب  مقرَّ نكٌر ونكٌي جليسَ ه، ومه، والدود  أنيسَ رتاب  مضجعَ واله، وخليٌق مبن كان املوت  مصرعَ 
مبنام، وال يهدأ  ه؛ أن ال يهنأ بطعام، وال يلتذَّ ه، واجلنة  أو النار  موردَ ه، والقيامة  موعدَ وبطن  األرضِّ مستقرَّ 

 صطبار.ه قرار، وال أيخذه  اله ابل، وال يقرَّ ل  ان، وال ينعَم له حال، وال يراتحَ مبكان، وال أينَس إبنس

 من قاَم بركبها املوت  راحلةٌ 
 

 ضلَّ امسه  وعفا من عينهِّ األ ثر   
 

 

 

  

 

 (. 183/ 1ل )يوم( بدل )قوم،( وصححته من مصدره )محاسة البحرتي  البيت للبحرتي، وورد يف األص  (1) 

 مل يثبت الباء يف آخره للسجع.  (2) 

ما تسكَّن به السفينة ومتنع من احلركة واالضطراب، = = وتعدَّل به يف سيها. املعجم الوسيط. مادة   السكَّان:  (3) 
 الكلمة نفسها. 

 ، وفيه )فاحرتز( ابلزاي. 1/31يف خزانة األدب  من قصيدة لنجم الدين عمارة التميمي، كما  (4) 
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 يف تصوير حال اإلنسان يف صحته وسقامه  فصل

 امهإىل شربه بكأس محُ 

 

، مشهورًا بنفيسِّ ثيابه، حمبورًا أبصدقائه (1)إهابه مغرورًا بنعومةِّ  بينما ي رى اإلنسان  مسرورًا بشبابه،
اً  وأصحابه، مغموراً بسعةِّ مالهِّ واكتسابه، مستوراً عنه ما ي راد  به، مغبوطًا حباله، مبسوطًا أبهلهِّ وماله، متكرب ِّ

ه، سادراً اههِّ ومقامه، معجبًا ابحرتامهِّ وإكرامه، عاكفًا على هلوه، غارقًا يف حبرِّ صفوه، سادرًا يف غلوائجب
. سكراَن  (4)، مائاًل إىل خ زعبالته(3)ته، جاحمًا يف جهاالته، جاحنًا إىل ترَّهاتهال، ساحبًا يف غف(2)ثوَب خ يالئه

رد ِّ سالمه، ال ي بال مبن هو ابل، ال خيطر  له ذكر   مصع ِّرًا خدَّه  عن تكليمِّ أحٍد أو من مخرةِّ جاههِّ ومقامه،
على أماٍن أو ضمان؛ إذ أسعرْت فيه  أو حصَل من الزمانِّ  مام،من احل مامِّ بذِّ  (5)املوتِّ على ابل، كأنه َعلِّقَ 

 عقاهبا، وأعلقْت به ظ فرها وانهبا، فسرْت به األسقام  شهاهبا، وكدرْت له األايم  شراهبا، وحوَّمْت عليهِّ املنيَّة  
دفاعه، وأانَخ به املوت  نياقه، وشدَّ أوجاعه، وتنكَّرْت عليه طباعه، وأظلَّ رحيله  ووداعه، وقلَّ عنه جهاده  و 

راك غال، وأملٍ به نطاقه، ومدَّ عليه ر واقه، فأصبَح ذا بصٍر حائر، وقلٍب طائر، ونفٍس غائر، وأننيٍ    عال، وحِّ
أهلهِّ وسكنه، وأذعَن النتزاع روحهِّ من بدنه، وهو  األهلِّ واملال، قد أيقَن مبفارقةِّ متوال، وفؤاٍد سال، عن 

يغمز  عينيه، والعيون  هلولِّ مصرعهِّ  واحلاضروَن بني قياٍم وقعود، والطبيب  يقل ِّب  كفَّيه، والعائد  بنفسهِّ جيود، 
ليه املنون  جوامَد مياهِّ العيون، حىت إذا ابْت عذكي وتندب، أتسكب، واحلامَّة  )أي أهله  وأقاربه ( عليه تب

، وكثـ َر البكاء  والعويل، وقعتِّ الواقعة، وقرعتِّ القارعة، وفاضْت منه النفس، وغاَب ا إلدراك  واحلس 
ه، ، رفعوه، غسلوه، كفنوه، حنَّطوه، أخرجوه، محلو واختلَف القال  والقيل، حرَّفوه، وجَّهوه، مدَّدوه، غمَّضوه

شيَّعوه، صلَّوا عليهِّ مث قربوه، أبعدوه، أوحدوه، تركوه، فارقوه، أسلموه، خلَّفوه، مث انثنوا عنه كأهنم مل يعرفوه، 
 ل هم بعد قليٍل قد نسوه.ب

 هو املوت  ما فيه وفاٌء لصاحبٍ 
 

 وهيهاَت إنسان ميوت  إلنسانِّ  
 

وهو عنه مسؤول، وبنفسهِّ مشغول، وحتت أطباقِّ الثرى  بعده، نفارَق أهَله  وولده، وترَك ما خلفه  مل

 

 املقصود ثيابه.  (1) 

 سدل ثوبه: أرخاه.  (2) 

 لباطل، أو ما ال نفع فيه. مجع  ترَّهة، وهي ا (3) 

 اخلزعبالت، كالسابق، أو احلديث املستظرف الذي يضحك منه. املعجم الوسيط.  (4) 

 علق: متكن.  (5) 
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 مقبور، إىل يومِّ البعثِّ والنشور.

 هناَك اجلسم  ممدود  
 ليستأكله  الدود  

 نخَر العود  إىل أن ي
 قد رمَّ  وميسَي العظم  

 

ْيَع القبور، بعد رفيعِّ الغرفِّ والقصور، فيا له مضيَّعًا أبفواهِّ املنون، مشيَّعًا أبمواهِّ العيون،  سكَن وضِّ
اًل على مراكبِّ األهوال، تتهاداه  إىل معسكرِّ سالفِّ القرون، متحم   مستبداًل من احلركةِّ ابلسكون، مرحتالً 

 املوت  فهانوا.  همنازلِّ قوٍم كانوا فبانوا، وأذلَّ عزَّ ىل دايرِّ األموات، ومساكنِّ اآلفات، وممناكب  الرجال، إ

َذا أَْم أَنت ْم اَل } هذه حالة  صحيٍح مرَض فمات، وأمكنه  أن يتدارَك أمرَه  فيما بقي من احلياة. ْحٌر هَٰ أََفسِّ
ر   ْثَل ما أَنَّك ْم تـَْنطِّق ونَ }  بل  كال، (1){ونَ تـ ْبصِّ  .(2){إِّنَّه  حلََقٌّ مِّ

 ميسِّ الميةِّ ابن الوردي:أحسَن هللا تعاىل إليه، يف خت  (3)قال الكمال

  يطْل ليلي ولكْن مل أنْ مل
 من شتاٍت يف مماٍت ملتزمْ 

 

 ى عين الكرى خوٌف أمل  ونفَ  
 ك تَِّب املوت  على اخللقِّ فكمْ 

 

 ( 4) مِّْن د َولَفلَّ مِّْن مجٍع وأفىَن 

 

 ذكر موت الفجأة

 

 :(5)ساً قوَل اإلمام البخاريالكمال، أحسَن هللا تعاىل إليه، خمم ِّ   قال

 

 . 15سورة الطور، اآلية  (1) 

 . 23ارايت، اآلية سورة الذ (2) 

 يعين نفسه.  (3) 

 فلَّ: فرَّق، واهنزم.  (4) 
 البغتة. ابب يف صحيحه، عنوان: ابب موت الفجأة:  (5) 
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 صاحِّ مهما تلهو بعمٍر مريعِّ 
 فبخوٍف ورغبٍة وخشوعِّ 

 

 ( 1)مدٌة تنقضي بغيِّ رجوعِّ  
 ح سَن صنيعِّ  اغتنْم يف احلياةِّ 

 

 فعسى أن يكوَن عمرَك بغتهْ 

 أيَن من ظلَّ ذا اعتباٍر وفهم
 جسمٍ ْر بصحةِّ صاحِّ ال تغرت 

 

 يذرف  الدمَع من خمافةِّ ج رمِّ  
  رأيَت من غيِّ س قمِّ كم صحيحٍ 

 

 ذهبْت نفسه  الصحيحة  فلتهْ 

زم  أن تكوَن وهذا ما يقال  له موت  الفجأة، وهي على املي ِّتِّ وأهلهِّ شديدة  الوطأة، من أجلِّ ذلَك يل
ابستعداٍد وعلى متاب، فليَس للموتِّ حاٌل ينتظر، وال من املرءِّ يف حساب، ويكوَن الحتمالِّ وقوعهِّ فيها 

 اخلرب.  الزمٌ  هو مبتدأٌ 

 حسَن هللا تعاىل إليه، يف "ختميس المية ابن الوردي":أقال الكمال   

 املوت  ظهوَر الع قال (2)قصمَ 
 أيها اجملهول  فينا أجال

 

 ويَح َمْن قد كاَن عنه غفال 
 إن من يطلبه  املوت  على

 

 غرٍَّة منه جديٌر ابلوحلْ 

األولِّ  لذي ال يشغله  عن ذكرِّ رب ِّهِّ وآخرتهِّ شاغٌل يفوقد نظَر الشارع  احلكيم  إىل املؤمنِّ حقيقة، ا
". رواه  اإلمام أمحد بن حنبل والبيهقي موُت الفجأِة راحٌة للمؤمن، وأخذُة أسٍف للفاجرواآلخر. فقال: "

فكْن أيها املؤمن  من االحتياطِّ والتأهُّبِّ عند نظرِّ نبي ِّك، وأقلْع عن ضاللَِّك وغي ِّك، فما  .(3)عن عائشة
 قَت إال لعبادةِّ رب ِّك، فكفاَك ما كان منَك وحبسبك.خ ل

 خل ِّ للصلحِّ اي خصيم  حمال  
 

 وارَْع عهدًا ملن عرفَت وإال   
 

 

 

 املريع: اخلصيب.  (1) 

 يف األصل: قسم.  (2) 
( وضعفه يف ضعيف  6364( قال فيه الشيخ شعيب: إسناده واه، السنن الكربى للبيهقي )25086مسند أمحد ) (3) 

 وقد جاء احلديث يف سؤال وجواب. (.  5896اجلامع )
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 لتبصر بعواقب األمورا

 النظر حبال أهل القبور

 

وغينٍ   ، وانبٍه وخامل،م، وعامٍل وجاهلومنغٍَّص ومنعَّ  كانوا كما تعلم، من مالٍك ومملوك،هم أانٌس  
، ومن كل ِّ ما خلَق هللا  ، وملوٍَّث ونقي  وفقي، وسي ٍِّد وأجي، وصحيٍح ومريض، وسليٍم وَمهيض، وتقيٍ  وشقي 

 عني، ابنوا بعد ما كانوا، وأذلَّ عزَّهم املوت  فهانوا.زوجنيِّ اثنني، وال أثَر بعد  

األسرَّةِّ واملهود، إىل ظالمِّ األجداثِّ واللحود،  ن قلوا من سعةِّ القصور، إىل ضيقِّ القبور، ومن ضياءِّ 
 من مالعبةِّ اجلواري والغلمان، إىل مقاساةِّ أملِّ اهلوامِّ والديدان، ومن التنعُّم أبنواعِّ الطعامِّ والشراب، إىلو 

عما تركوا،  التمرُّغِّ على العفارِّ والرتاب، غ ي ِّبوا يف صدٍع من األرضِّ ممدودين، ال موسَّدين وال ممهَّدين، أغنياَء 
لوا إىل قبورهم ومل ي دَعوا ركباانً، وأ نزلوا يف حلودهم ومل ي س  مَّوا ضيفاانً.فقراَء إىل ما إليه س لكوا، مح 

الرتابِّ أكفاانً، ومن الرُّفاتِّ جياانً، خلعوا األسباب، وفارقوا ومن ج علْت هلم من الضريحِّ أكناانً، 
واجلواب، ذهبوا وقد أبَقوا عليهم التبعات، وتقطَّعت أنفسهم  األحباب، وجاوروا الرتاب، وواجهوا السؤالَ 
اٌن ن دعاهم، وال يلووَن على من نعاهم، مجيٌع وهم آحاد، جي من التفريطِّ والتقصيِّ حسرات، ال جييبوَن مَ 

ملأمور  وهم أبعاد، قرضهم املوت  جياًل بعد جيل، وس و َِّي الرتاب  بني العزيزِّ منهم والذليل، ال ي عَرف  فيهم ا
طنِّ من البسِّ من األمي، وال املطَلق  من األسي، وال الغينُّ من الفقي، وال السي ِّد  من األجي، وال البس  الق

 احلرير. 

 ا إذا كان هذا الرتب  جيمع  بينن
 

 (1)فأهل  الرزااي مثل  أهلِّ املمالكِّ  
 

ألجسام، هم العظام، وتالشْت منهم افوَق اخلدود، وتفكَّكْت منقْت منهم اجللود، وسالْت أعينهم متزَّ 
من أبداٍن كثَر ما أترفوها، وجوههم يف الرتابِّ معفَّرة،  جيري الصديد  من أجساٍد طاملا نظَّفوها؛ ويسيح  القيح  

ة، بعد ما كانْت عطرة،  وعظامهم من البلى َنِّرة، ومجامجهْم من طولِّ املقامِّ مكسَّرة، وروائحهم متغي ِّ
نـْه ْم ر ْعًبا} نضرة،بعد ما كانْت نهم مستنكرة، وحماس نـْه ْم فِّرَارًا َوَلم لِّْئَت مِّ  ( 2){َلوِّ اطََّلْعَت َعَلْيهِّْم َلَولَّْيَت مِّ

وط مسْت أعالمهم، وطحَن الرتاب  عظامهم، فلم ي غنِّ عنهم ماهلم وكسبهم، ومل  وانذعاراً، ذهبْت أايمهم،

 

 أليب العالء املعري.  (1) 

 . 18سورة الكهف، اآلية  (2) 
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، سحبْت (1)ت فدهم مقاماهتم ورتبهم، أصبحوا حتت أطباقِّ الثرى جسداً هامداً، ورفااتً سحيقاً، وصعيداً ج رزاً 
ل، ورهني  شعٍث ال ال يؤمَّ داَر البلى، فها كلُّ واحٍد منهم قرين  جدٍث ذايَل الفنا، وأسكنتهم عليهم الدنيا أ

يرجَّل، بعد نضارةِّ النعيم، وغضارةِّ العيشِّ الوسيم، زو َِّد من مالهِّ كفناً، وغودَر بعمله مرهتناً؛ يف قرٍب يطول  فيه 
 .حسناته  أو سي ِّئاته ما معه  إالإىل املعادِّ س باته، و 

 هـ:398قال البديع  اهلمذاين، املتوىف سنة  

 د ظهورهافهم يف بطونِّ األرضِّ بع
 ختلَّوا عن الدنيا وما مجعوا هلا

 ورهم منهم وأقوْت عِّراص همخلْت د  
 وأنت على الدنيا حريٌص منافسٌ 

 يسعى لدنياه  جاهداً  ًءاوإن امر 
 

 حماسنهم فيها بَواٍل دوائر   
 ر  وضمَّتهم حتَت الرتابِّ احلفائ
 (2)وساقتهم حنو املنااي املقادر  

 ختاطر  أتدري أاي مغرور  فيما 
 ويذهل  عن أ خراه  ال شكَّ خاسر  

 

لُّ شخٍص سالٌك على الطريقِّ الذي سلكوا، ومتخلٍ  عم ا ملَك كما ختلَّوا عما ملكوا، ووارٌد ما عليه وك
 حقَّها فأكرمها، وذا شبيبٍة استحسنها  وردوا، وشارٌب ابلكأسِّ الذي منه شربوا، فرحَم هللا ذا شيبٍة عرفَ 

 ا فأحكمها، ما دامْت أيدي اآلجالِّ خرَب مادَة دائهِّ فحسمها، وذا سريرٍة أصلَح فاسَدهفرمحها، وذا بصيٍة 
مقبوضة، وكتب  األعمالِّ مفضوضة، قبل تقاذفِّ جنومِّ احلياةِّ، وترادفِّ هجومِّ الوفاة، فاملوت  ال يصو ِّت  

 .(3){َوأ َفوِّ ض  أَْمرِّي إِّىَل اَّللَِّّ َما أَق ول  َلك ْم  } صداه، وستذكرونَ    إال كانت نفسه  أبحدٍ 

 

 حالة االحتضار

 وما فيها من األهوال واألخطار

 

الغالب  فيمن ميوت  أنه ميرض  أواًل، مث يشتدُّ به املرض  حىت يفقَده  احلياة، وأول  ما يبدأ  خبروجِّ الروحِّ من 

 

 جدابً، ال نبات فيه. أي  (1) 

 أقوت: خوت. والعِّراص مجع َعْرصة، وهي ساحة الدار.  (2) 

 من سورة غافر.   44جزء من اآلية  (3) 
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الكافرِّ وهو  توبَة التائبِّ وإسالمَ ، ومن فضلِّ هللا تعاىل ورمحتهِّ، أنه يقبل  (1)قوةرجليه فما فوقها حىت تبلَغ الرت 
عصيانِّ يف هذه احلالة، ويعفو عم ا كان منه من احلقوقِّ بينه وبني هللا تعاىل ولو ع م َِّر مائَة سنٍة يف الكفرِّ وال

ا مل تكْن آمنْت من والفسوق، ما مل يـ َغْرغِّر، أي ما مل تصْل روحه  إىل ترقوته، فإنه مل  يكْن ينفع  نفسًا إمياهن 
أخرجه الرتمذي عن  ."إن هللا تعاىل يَقبُل توبَة العبِد ما ل يـَُغْرِغْر"كما جاَء يف احلديثِّ الشريف:   قبل،

 .(3). والغرغرة: الصوت  الذي يكون  به حَبٌَح عند املوت(2)عبدهللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما

َ القبلة، وش دَّ حلياهبد  املَر العفإذا احت ضِّ  َض عيناه. وإمنا ي َشدُّ حلياه  لئال يتشوََّه منظره، ، وغ م ِّ سلم، ول ِّ
َب له ليلَة اإلسراءِّ  الرسول  ع  الروح، ويف تغميضها يرى معراجَ وت غمَّض  عيناه  ألن البصَر يتب الذي ن صِّ

   تعاىل ملن آمَن ابملعراجِّ الثابتِّ لرسولِّ هللاةِّ بيتِّ املقدسِّ إىل السماء، وذلك إكراٌم من هللافوَق صخر 
 ، إىل حيث  أراَد هللا تعاىل مم ا ال يعلم  علمه  غيه.وحِّ واجلسمِّ إىل السماواتِّ الع الابلر 

 "ال"وت ذَكر  عند احملتضرِّ كلمة  الشهادة، وال ي قال  له: قْل ال إله إال هللا، ألنه قد ال يقوهلا، أو يقول  
إجابَة للشيطانِّ الذي يريد  أن يفتنه  عن دينه، والسامعوَن  "ال"، وقد يكون  قوله  اء  به الظن  ويسكت، في س

له قل: ال إله إال هللا، فقد ورَد أن العبد إذا كاَن يف ال يعلموَن ذلك، فيظنوَن أنه جواٌب هلم عن قوهلم 
ه  شيطاٌن عن قعَد عند   -ث  الشريفكما جاَء هبا احلدي  "إن للموِت لسكراٍت"و  –غمراتِّ املوتِّ وسكراته  

ميينهِّ على صفةِّ أبيه، وشيطاٌن على يسارهِّ على صفةِّ أمه، فيقول  له الذي عن ميينه: اي بين، إين كنت  شفيقاً 
ك، وحمبًّا لك، فمْت على دينِّ النصارى فهو خي  األداين. ويقول  له الذي عن يسارهِّ يف صورةِّ أمه: اي علي

 وعاء، وثديي سقاء، وفخذي وطاء، فمْت على دينِّ اليهودِّ فهو خي  األداين. فيزيغ  بين، إنه كان بطين لكَ 
فيصرف  وجهه  عنهما قائاًل: ال، والسامعون  ية،ويهدي من أراَد له اهلداهللا  من أراَد زيغه  والعياذ  ابهلل، 

: ال.  يظنون أنه جييبهم عن طلبهم كلمَة الشهادةِّ   منه بقولِّ

 جربيَل األمنَي ملن أراَد له اهلداية، فيقول  له: اي فالن، أان جربيل، رسل  هللا سي ِّدانويف هذا احلالِّ ي
هللا، وميسح  شحوَب   عن دينَك لوال أن ثبَّتكَ وهؤالءِّ أعداؤَك من الشياطني، يريدون أن يغووَك ويفتنوكَ 
 وجههِّ ويقول  له: مْت على امللَّةِّ احلنيفيةِّ والشريعةِّ اخلليلية.

ْلَقْولِّ الثَّابِّتِّ يفِّ } لةِّ أشاَر هللا تعاىل، فقاَل يف القرآنِّ الكرمي:َك احلاوإىل تل يـ ثـَب ِّت  اَّللَّ  الَّذِّيَن آَمن وا ابِّ

 

 مها ترقواتن، عند ثغرة النحر.  (1) 

 (. 1903ديث حسن غريب، وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغي )( وقال: ح3537سنن الرتمذي ) (2) 

 والبحح: غلظ الصوت وخشونته.  (3) 
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لُّ اَّللَّ  الظَّالِّمِّنَي  احلَْ  رَةِّۖ  َوي ضِّ نـَْيا َويفِّ اآْلخِّ  .(1){َويـَْفَعل  اَّللَّ  َما َيَشاء  َياةِّ الدُّ

امللكني يف القرب، وإضالله   االحتضار، ويف اآلخرة هو عند سؤالِّ يف احلياة الدنيا هو عند والتثبيت  
 ن دينهم.الظاملنَي هو أن يسل َِّط عليهم أحَد ذينك الشياطنيِّ فيفتنهم ع

ومها ما ذكرانه من الفتنةِّ حاَل االحتضار، والفتنةِّ عند  ،(2)من فتنةِّ احمليا واملماترسول  هللا  وقد تعوَّذَ 
يَنئٍِّذ تَنظ ر ونَ  .فـََلْواَل إَِّذا بـََلَغتِّ احْل ْلق ومَ } سؤالِّ املَلكني يف القرب. يقول  هللا تعاىل: َوحَنْن  أَقْـَرب  إِّلَْيهِّ  .َوأَنت ْم حِّ

 .(3){ر ونَ مِّنك ْم َولَٰكِّن الَّ تـ ْبصِّ 

 

 سكرات املوت

 

بني َمْن هم حوله  ساكتًا ساكنًا يقاسي من سكراتِّ املوت، ما لو أنَّ أمَل شعرٍة  ر  وفيما ي رى احملَتضَ 
َع على أهلِّ السماواتِّ واألرضِّ ملاتوا مجيعاً، وإنه ليحسُّ من نفسهِّ كأنه  عصفوٌر حيٌّ أ لقَي  واحدٍة منه و ضِّ

انر، وكأنه  يتنفَّس  من خرمِّ إبرة،  نيف مقالة، ال ميوت  فيسرتيح، وال خيلَّص  فيطي، وكأنَّ جسَمه  يف جبٍ  م
وكأنَّ روَحه  غصن  شوٍك جي َْذب  من قدميه إىل دماغه، ولوال أن املالئكَة تكتنفه  وحتبسه، لكاَن يعدو يف 

. وقد خيف ِّف  هللا تعاىل سكراتِّ املوتِّ على من يشاء، فتكون   والرباري من شدَّةِّ سكراتِّ املوتالصحراءِّ 
 .(4)هو َن هللا عليه"  يس إالا "ما من ميٍت يُقرأ عنده   يف احلديثِّ الشريف:  ءَ اكلسعةِّ حنلة. وقد ج

 

 

 

 

 . 27سورة إبراهيم، اآلية  (1) 

: "اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، وعذاب النار، وفتنة احمليا واملمات، وشر ِّ  عن أيب هريرة قال: قال نيب هللا  (2) 
 (. 589املساجد ) الدجال". صحيح مسلم، كتاباملسيح 

 . 85-82سورة الواقعة، اآلايت  (3) 

( وقال إنه موضوع، وهو بلفظ مقارب يف الفردوس  5219أورده بلفظه من حديث أيب ذر يف السلسلة الضعيفة ) (4) 
 ( من حديث أيب الدرداء، بدون سند. 6099للديلمي ) 



38 

 

 خروج الروح

 

 "إن املؤمَن إذا احُتِضَر أتْت مالئكُة الرمحِة حبريرٍة بيضاء، فيقولون:الشريف:  ورَد يف احلديثِّ 
ب، اخرجي راضيًة مرضيًّا عنك، إىل َرْوٍح من اخرجي أيتها النفُس املطمئنُة اليت كانْت يف اجلسِد الطياِ 

، وربٍا راٍض غرِي غضبان. فتخرُج كأطيِب ريِح املسك، حىت إنه ليتناوهلا بعضهم بعضاً، هللا وَرحيان
طيَب هذه الريَح اليت جاءتكم من ويصعدوَن هبا حىت أيتوا أبواَب السماء، فيقوُل أهُل السماء: ما أ

: سريوا هبا وأروها  ئكُة حىت تقَف بني يدي هللا تعاىل، فيقوُل احلقُّ جل  وعالاألرض، مث تصعُد هبا املال
مقعدها من اجلنة، فتسرُي هبا املالئكُة يف اجلنِة قدَر ما يغسل، وأيتوَن هبا أرواَح املؤمنني، فهم أشدُّ فرحاً 

ذا قال: إن فالانً قد مات يقدُم عليه، فيسألونه: ماذا فعَل فالن؟ ماذا فعَل فالن؟ فإمن أحدكم بغائبِه 
 .اَي أَيـ تُـَها النـ ْفُس اْلُمْطَمِئن ةُ } ىل اهلاوية. وإىل هذا اإلشارُة بقوله تعاىل:)أي من قبلي( قالوا: ُذِهَب به إ

 .(1){َواْدُخِلي َجن يِت   .فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي  .اْرِجِعي ِإىَل رَبِاِك رَاِضَيًة َمْرِضي ةً 

  اليتثُة فيقولون: اخرجي أيتها النفُس اخلبي (2) العذاِب مِبْسحٍ مالئكةُ وإن الكافَر إذا احُتضَر أتتُه 
كانت يف اجلسِد اخلبيث، اخرجي ساخطًة مسخوطًا عليها إىل عذاب هللا، وأبشري حبميٍم وغسااق. 

ا إىل فتخرُج أشد  نتنًا من ريِح اجليفة، وتـَُلفُّ يف خرقٍة سوداء، وتوَضُع يف فخ اٍر فيه انر، وُيْصَعُد هب
ا ابَب األرض، فُيقال: ما أننَت هذه الريح! السماِء فال تُقبل، فتهوي هبا املالئكُة من السماِء حىت أيتو 

 .(3)أخرجه النسائي عن أيب هريرة  .، وتبقى حمبوسًة مع اجلسِد معذ بة"مث أيتوَن هبا إىل القرب

يمٍ   .إِّنَّ اأْلَبـْرَاَر لَفِّي نَعِّيمٍ } وإىل ذلك اإلشارة  بقولهِّ تعاىل:  . (4){َوإِّنَّ اْلف جَّاَر َلفِّي َجحِّ

 

 

 

 . 30-27سورة الفجر، اآلايت  (1) 

 املِّسْح: كساء من شعر.  (2) 

( وقال يف األخي: هذه األسانيد  1304، 1303، 1302(، املستدرك على الصحيحني )1833النسائي ) سنن  (3) 
(. وفيما أورده املؤلف زايدة عما يف املصدرين  490كلها صحيحة. وصححه هلما يف صحيح اجلامع الصغي )

 ح البن القيم. السابقني، فيبدو أنه من مصدر آخر، وللحديث رواايت وطرق ينظر بعضها يف كتاب الرو 

 . 14-13سورة االنفطار، اآليتان   (4) 
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 اخلري والشر يف امليتعالمة  

 

"ارقبوا امليَت عند وفاته، فإذا ذرفت عيناه، ورشَح جبينه، وانتشَر جاَء يف احلديثِّ الشريف: 
الَبكِر املخنوق، وكمَد لونه، وأزبَد ِشْدقاه، فهو من غطيَط منخراه، فهي رمحٌة من هللا تعاىل، وإذا غط  

 .(1)رسي. رواه احلكيم الرتمذي عن سلمان الفاعذاِب هللا نزَل به"

غطيط: الصوت  الذي ي سَمع  من البفتح فسكون: الفيتُّ من اإلبل، مبنزلةِّ الغالمِّ من الناس. و  ،الَبكر
يث  ال جيد  مساغاً.  النائم حبِّ

 

 إعالن الوفاة

 

ميوت  فيها،  ال أبَس إبعالنِّ وفاةِّ من ميوت، من غيِّ نعي له وال إطناٍب فيه، حبسبِّ وسائطِّ البلدِّ اليت
صدِّ أن يكوَن املراد  من اإلعالنِّ طلب  السماحِّ له ممَّن له معرفٌة به ومعاملٌة له، والستجالبِّ الرتحُّمِّ عليه، بق

 وتكثيِّ سوادِّ من يشي ِّع  جنازته.

"من مسَع مبوِت مسلم، يسمع  هبا، فقد جاَء يف احلديثِّ الشريف:  (2)ويف إعالنِّ وفاتهِّ فائدٌة أيضاً ملن
 .(3). رواه الدارقطين عن عبدهللا بن عمرخبري، كتَب هللا له أجَر من عاَدُه حياً وشي عُه ميتاً"عا له  فد

 حذيفة  بن  اليمان أن ت علَن وفاته  ويدخَل عليه أحد، فقاَل حنَي احت ضر: إذا أان متُّ فال يؤَذن  وقد أَب 
. "ينهى عن النعي" فإين مسعت  رسوَل هللا عياً،عليَّ أحٌد )أي ال يعلم  يب أحد(، إين أخاف  أن يكوَن ن

 . (4)أخرجه الرتمذي عنه

 
 

 . 676/  4. قال احلافظ العراقي: وال يصح. املغين عن محل األسفار 414/ 1نوادر األصول للحكيم الرتمذي  (1) 

 يف األصل: لن.  (2) 

ديث بكر  ( وفيه أن احلديث غريب من ح2863أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين، حملمد بن طاهر املقدسي ) (3) 
 عنه، تفرَّد به صاحل املري عنه. 

 ( وقال: حديث حسن صحيح. 986الرتمذي )سنن  (4) 



40 

 

 البكاء واحلزن على امليت

 

البكاء  واحلزن  على امليت، سواٌء أكان صغيًا أم كبياً، غنيًّا أو فقياً، حمبواًب أو مكروهاً، أمٌر طبيعي، 
 اجلوابِّ حصره، ورأى ، إذ ينظر  احليُّ إليه وقد شخَص بصره، واشتدَّ عن رد ِّ الرمحة وتوجبه  تقتضيهِّ العاطفة  

 وما ملَكه  ختلَّى من يده، فال ميلك  لنفسهِّ خياً وال شرًّا، وال نفعاً وال ضراً.  ،(1)عن هلوهِّ وَددِّه  جداً فشغلَ 

دعوى وال دعاٍء ب وال سخط، صخٍب وال أبَس ابلبكاءِّ إذا كان بدمعِّ العنيِّ وحزنِّ القلب، من غيِّ 
. ى ربُّنا"رضَ "إن العنَي لتدمع، وإن القلَب ليحزن، وال نقوُل غرَي ما يَ اجلاهلية. ففي احلديث الشريف: 

 .(2)أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس

ُب بدمِع العنِي وال حبزِن القلب، ولكن ويف حديث آخر:   يعذِاُب هبذا أو يرحم""إن هللا ال يعذِا
 .(3))وأشار إىل لسانه(. أخرجه البخاري ومسلم عن عبدهللا بن عمر

أوصاهم أن يبكوه  ويندبوه، كما هو الشأن  يف إذا وال عذاَب على املي ِّتِّ ببكاءِّ أهلهِّ ونوحهْم عليه، إال 
 اجلاهلية، كما قال بعضهم:

 قومي اندبيهِّ مبا علمتِّ فإنه
 

 ٌر حلروبِّ مخٍر مسعِّ  شر ِّيب   
 

 :وقول اآلخر

 إذا متُّ فانعيين مبا أان أهله  
 

 وشق ِّي عليَّ الثوَب اي ابنَة معبدِّ  
 ج

، وهو يعلم  من عاداتِّ أهلهِّ وبلدهِّ أهنم سيبكونه  ويندبونه، وهذا املراد  من أو إذا سكَت ومل يوصِّ 
كاسباه، وا   ا سيِاداه، و  اله، واجبَ  "إن امليَت يعذ ُب ببكاِء أهلِه عليه إذا قالوا: وا عضداه، واحديث: 

أخرجه  .أهكذا كنت؟" ؟ذلك، فإن هللا يوكِاُل به َمَلكني يلهزانِه ويقوالِن له: أهكذا كنتُ  انصراه، وحنوَ 

 

 الدد: اللهو واللعب.  (1) 

(. وأورده املؤلف =   3126(، سنن أيب داود )2315(، صحيح مسلم )1303صحيح البخاري، كتاب اجلنائز )  (2) 
 = بلفظ مقارب، وهو أقرب لفظًا إىل املصدر األول. 

 (. 924)(، صحيح مسلم 1304البخاري، كتاب اجلنائز ) صحيح (3) 
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 . (1)الرتمذي عن أيب موسى األشعري

 واللهز: الدفع  يف الصدرِّ جبمعِّ الكف.

. أخرجه البخاري عليه" زيُد الكافَر عذااًب ببكاِء أهلهِ "إن هللا ليَ عم، إنه ورَد يف حديٍث آخر: ن
 .(2)ومسلم والنسائي عن عبدهللا بن أيب مليكة

داد  وشقُّ اجليوبِّ والدعاء  على أنفسهم ابلشر ِّ وغي  ذلك من منكرِّ واملآت  ولبس  السوادِّ واحلِّ  النياحة  و 
رواه أبو داود عن  ."لعَن هللا النائحَة واملستمعَة هلا"األقوالِّ واألفعال، منهيٌّ عنه، ففي احلديثِّ الشريف: 

 .(3)أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه

رواه البخاري  .ى اجلاهلية"مناا من لطَم اخلدود، وشق  اجليوب، ودعا بدعوَ  ليسَ "ويف حديٍث آخر: 
 .(4)ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد بن حنبل، عن عبدهللا بن مسعود

. رواه ابن والداعيَة ابلويِل والثبور" َبها،وجهها، والشاق َة جي"لعَن هللا اخلامشَة : ويف حديث آخر
 .(5)ان، عن أيب أمامة الباهليماجه وابن حب  

 . (6)كم إال خبري، فإن املالئكَة يؤمِانون على ما تقولون": "ال تدعوا على أنفسِ ويف حديث آخر

ثالث، إال على د  على ميٍت فوَق "ال حيلُّ المرأٍة تؤمُن ابهلل واليوِم اآلخر أن حتويف حديث آخر: 

 

(. وليس موافقاً  5788( وقال: حديث حسن غريب، وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغي )1003سنن الرتمذي )  (1) 
 للفظه، وكأنه مجع من عدة نصوص حديثية وردت يف ذلك. 

( وهو من رواية عبدهللا  929مسلم )(، صحيح 1858(، سنن النسائي )1288صحيح البخاري، كتاب اجلنائز )  (2) 
 كية عن ابن عباس عن عائشة. بن أيب مل

النائحة    ( ولفظه يف السنن: لعن رسول هللا 4690( وضعفه يف ضعيف اجلامع )3128سنن أيب داود ) (3) 
 واملستمعة. 

  (، سنن النسائي 103(، صحيح مسلم ) 4361(، مسند أمحد ) 1294صحيح البخاري، كتاب اجلنائز ) (4) 
( وقال: حديث حسن صحيح، صحيح اجلامع الصغي  999) (، سنن الرتمذي1584(، سنن ابن ماجه )1860)
 (. واللفظ للبخاري. 5441)

( وذكر الشيخ شعيب أنه صحيح على  3156(، اإلحسان إىل تقريب صحيح ابن حبان ) 1585سنن ابن ماجه ) (5) 
 . (5092شرط مسلم، وحسَّنه هلما يف صحيح اجلامع الصغي )

 ( من حديث أم سلمة. 7266) (، صحيح اجلامع الصغي 920صحيح مسلم ) (6) 
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 .(1). رواه البخاري عن أم حبيبةوعشراً"  زوج، فإهنا حتدُّ عليه أربعَة أشهرٍ 

 واإلحداد  إمنا يكون  برتكِّ الزينةِّ والطيبِّ والكحلِّ واالد ِّهانِّ ولبسِّ اجلديد.

 

 الصرب والتعزية

 

، عظيماً كاَن أو حقياً، كلٌّ حبسبه. ومن أجلِّ ذلك للمصائبهدٌف ضٌة للنوائب، و املرء  يف الدنيا عر 
وردتِّ اآلايت  الكرمية  واألحاديث  الشريفة  ابحلث ِّ على الصرب، والوعدِّ عليه ابلثوابِّ العظيم يف اآلخرة. وإذا 

 مل يصربِّ اإلنسان  فماذا يعمل، وليَس ميلك  لنفسهِّ ضراً وال نفعاً؟

ع ونَ الَّذِّيَن إَِّذا َأَصابَـ  .َوَبشِّ رِّ الصَّابِّرِّينَ } قال هللا تعاىل: يَبٌة قَال وا إِّانَّ َّللَِِّّّ َوإِّانَّ إِّلَْيهِّ رَاجِّ أ ْولَئَِّك  .تـْه ْم م صِّ
 .(2){َعَلْيهِّْم َصَلَواٌت مِّْن َرهبِّ ِّْم َوَرمْحٌَة َوأ ْولَئَِّك ه م  اْلم ْهَتد ونَ 

 : "الصرُب واالحتساُب أفضُل من عتق الرقاب، يُدخُل هللا هبما اجلنَة بغريِ ويف احلديثِّ الشريف
 .(3)رواه أبو يعلى املوصلي عن أيب هريرة  .حساب"

ِة جرَب هللا مصيبته، وأحسَن عقباه، وجعَل له َخلفاً ند املصيباسرتجَع ع ن "مَ ويف حديٍث آخر: 
 .(4)اين والبيهقي عن ابن عباسرب . رواه ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حات والطصاحلاً يرضاه"

عل، مث يسكن  بعد فثاب  الذي يتلقى القضاَء ابلرضا، ال الذي يصيح  وينوح  ويبكي ويفعل  ما يوإمنا ي  
رواه البزار عن أيب هريرَة وسعيد  بن منصور  ."الصرُب عند الصدمِة األوىل"ريف: حلديثِّ الشذلك، ففي ا

 

 (. 1280صحيح البخاري. كتاب اجلنائز ) (1) 

 . 157-155سورة البقرة، اآلايت  (2) 

( بدرجة ضعيف جداً، من رواية الطرباين عن  3537هكذا ذكر املؤلف خترجيه، وهو يف ضعيف اجلامع الصغي ) (3) 
 ال. احلكيم بن عمي الثم

(، قال يف  9689(، شعب اإلميان للبيهقي )13027، املعجم الكبي للطرباين )43/ 2تفسي ابن جرير الطربي  (4) 
 : فيه علي بن أيب طلحة وهو ضعيف. وهو يف سند السابقني أيضاً.  عن رواية الطرباين 331/ 2جممع الزوائد 

 ومعىن اسرتجع قال: )إان هلل وإان إليه راجعون(. 
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 .(1)سن البصري مرسالً احلعن  

رواه ابن ماجه   .والثبور"  عَن هللا اخلامشة وجهها والشاق َة جيبها والداعيَة ابلويلِ "لويف حديٍث آخر:  
 .(2)الباهليان عن أيب أمامة  وابن حب  

"ال يصيُب أحدًا من املسلمنَي مصيبة، فيسرتجُع عند مصيبتِه مث يقول: اللهم  آخر: ويف حديثٍ 
 رواه اإلمام أمحد بن حنبل والبيهقي عن أم ِّ  .آجرين يف مصيبيت واخلْف يل خريًا منها، إال فعَل ذلك به"

 .(3)سلمة

ُد هلا العبُد احلم جيها تقادَم عهدُ  "ما من نعمٍة وإنْ ويف حديٍث آخر:  ا، وما هللا له ثواهبَ  دَ جد   َد، إالا دِا
ُد هلا العبُد االسرتجاع، إالا عهدُ  تقادمَ  من مصيبٍة وإنْ  رواه احلكيم   .ها"ا وأجرَ جد َد هللا له ثواهبَ  ها، جيدِا

 .(4)الرتمذي عن أنس بن مالك

كْن أعظَم مما هي، فأمحد  هللا أربَع مرات: أمحده  إذ مل ت صاب  هـ: إين أل  104وقال الشعيب، املتوىف سنة 
 .(5) عليها، وأمحده  إذ وفَّقين ملا أرجو فيه الثواب؛ وأمحده  إذ مل جيعلها يف ديينوأمحده  إذ رزقين الصربَ 

 وقالت الشعراء  يف احلث ِّ على الصرب:

 وال خَي فيمن ال يوط ِّن  نفَسه  
 

 ( 6)الدَّهرِّ حنَي تنوب  على انئباتِّ  
 

 اصرْب لكل ِّ مصيبٍة وجتلَّدِّ 
 وإذا ذكرَت مصيبًة تسلو هبا

 

 واعلْم أبن املرَء غي  خملَّدِّ  
 (7)فاذكْر م صابَك ابلنيب ِّ حممدِّ 

 

 

(، وضعفه لسعيد بن منصور يف ضعيف اجلامع الصغي  3856للبزار يف صحيح اجلامع الصغي ) صححه  (1) 
(3534 .) 

 سبق خترجيه يف الصفحة السابقة.  (2) 

روايته عن   - وهو عبدهللا بن حنطب -(، قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات، إال أن املطلب 16388مسند أمحد ) (3) 
(  918( وصححته من مصدره وغيه. وهو أبلفاظ مقاربة عند مسلم )الصحابة مرسلة. وجاء آخر كلمة فيه )له

 وغيه. 

 . 203/ 2نوادر األصول للحكيم الرتمذي  (4) 

 وغيه.  4/105يف سي أعالم النبالء  هذا يرويه الشعيب من قول شريح، كما (5) 

 . 17/ 2مجهرة األمثال  (6) 
 . 37  /2، األمال للقال 163/ 1لبعض الشعراء. روضة العقالء  (7) 
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 هـ:231وقال أبو متام، املتوىف سنة  

 وقال عليٌّ يف التعازي ألشعثٍ 
 أتصرب  للبلوى عزاًء وحسبةً 

 

 خبٍي ابحلقيقةِّ عاملِّ  مقالَ  
 ( 1)فتؤجر  أم تسلو سلوَّ البهائمِّ 

 

هـ: أحسن  ما يف الدهر عمومه  ابلنوائب، وخصوصه  398بديع الزمانِّ اهلمذاين، املتوىف سنة المِّ ومن ك
إذا ساء، وخيتصُّ ابلنعمةِّ إذا شاء. فلينظر اإلنسان  يف الدهرِّ وصروفه،  (2)ابلرغائب، فهو يدعو اجلََفلى

راً يف نفسه، أم لتدبيهِّ عوانً على تصويره، املوتِّ وصنوفه، من فاحتةِّ أمرهِّ إىل خامتةِّ عمره، هل جيد  لنفسهِّ أثو 
ه، أم حليلهِّ أتخيًا ألجله. كال، بل هو العبد  مل يكْن شيئًا مذكوراً، خ لَِّق مقهوراً، ور زَِّق أم لعملهِّ تقدميًا ألمل

جود  فضاًل والو صرباً. وليتأمَّلِّ املرء  كيَف كاَن قبالً، فإْن كان العدم  أصالً، مقدوراً، فهو ََيىي جرباً، ويهلك  
وإن أحبَّ أن ال َيزن، فلينظْر مينًة هل يرى إال حمنة؟ مث ليعطْف يسرًة هل يرى إال  فليعلمِّ املوَت عدالً،

 حسرة؟

 هـ:354وقال املتنيب، املتوىف سنة 

 وقد فارَق الناس  األحبَة قبلنا
 نا إىل الدنيا فلو داَم أهلهاس بق

 

 وأعيا دواء  املوتِّ كلَّ طبيبِّ  
 ( 3)نا هبا من َجيئٍة وذ هوبِّ م نع

 

ه   ه، وقال له: أحسن هللا عزاءَ والتعزية مصدر  عزاه، أي صربَّ ك، أي: رزقَك هللا  الصرَب احلسن. ويف وسالَّ
أي: من مل يردَّ أمرَه  إىل هللا عند م صابه، وهي سنٌة  (4)"من ل يتعز  بعزاِء هللا فليَس مين"احلديثِّ الشريف: 

 ربوا. وأما من سخَط فال أجَر له.للمصابنَي إذا ص

أو املعزَّى غائباً، واألوىل أن تكوَن بعد الدفن، إذا كان املعز ِّي  حنيِّ املوتِّ إىل ثالثةِّ أايم، إال   ووقت ها من
رواه الرتمذي وابن ماجه عن   ."من عز ى ُمصاابً فله مثُل أجره"وفيها الثواب  للمعز ِّي أيضاً، ملا يف حديث:  

 .(5)ابن مسعود

 

، والشطر الثاين يف البيت األول فيهما: وخاف عليه بعض  212/ 1، كتاب الصناعتني 489/ 2خزانة األدب  (1) 
 تلك املآمث. 

 اجلفلى: اجلماعة من الناس.  (2) 

 . 323/ 1معاهد التنصيص   (3) 

 ، وآخره فيه: منا. 233/  3أورده ابن األثي يف النهاية يف غريب احلديث  (4) 

 (. 5696(، وضعفه يف ضعيف اجلامع )1602قال: حديث غريب، سنن ابن ماجه ) ( و 1073ي )سنن الرتمذ (5) 



45 

 

وليَس هلا صورٌة خمصوصة، بل هي كلُّ كالٍم فيه دعاٌء للمي ِّتِّ واحلي ِّ املعزَّى به، ويستحبُّ أن يقول: 
ودرٌك لكل  ، وفيه خلٌف عن كل ِّ أحد،(1)ى"هلل ما أخَذ وله ما أعطى، وكلُّ شيٍء عندُه أبجٍل مسما "إن 

 ملي ِّتَك وجتاوَز عنه، وتغمَّده برمحته، ورزقَك هللا ، غفرَ (2)رغبة، وجناٌة من كل ِّ خمافة، وعزاٌء عن كل ِّ مصيبة
 .(3)الصرَب على مصيبتك به، وآجرَك على موته

 ، وفيها البالغ  والكفاية. (4)وهذه اجلمل  من كالمِّ النبوَّة

 ويكره  اجللوس  للتعزيةِّ يف البيوتِّ أو املساجدِّ أو غيها، بل األوىل أن يتفرََّق الناس  بعد الدفن.

 من مرثية:  474املتوىف سنة   (5)البغدادي  ن الشبلوقال اب

 غاية  احلزنِّ والسرورِّ انقضاء  
 ال لبيٌد أبربَد مات حزانً 
 مثلما يف الرتابِّ يبلى الفىت فالـ
 إمنا حنن  بني ظ فٍر وانبٍ 
 صحة  املرءِّ للسقامِّ طريقٌ 
 موت  ذا العاملِّ املفضلِّ ابلنط

  األرك  ال غويٌّ ملوتهِّ تضح
 اضٍ قادٌم إثَر مإمنا الناس  

 

 من بعدِّ ميٍت بقاء   ماحلي ٍ  
 ( 6)وسلْت عن شقيقها اخلنساء  

 ـحزن  يبلى من بعدهِّ والبكاء  
 من خطوبِّ أسودهنَّ ضراء  
 وطريق  الفناءِّ هذا البقاء  
 ـقِّ وذا السارحِّ البهيمِّ سواء  
 ض  وال للتقي ِّ تبكي السماء  

 ( 7)بدء  قوٍم لآلخريَن انتهاء  
 

أحسَن هللا تعاىل إليه، من قصيدٍة يرثي هبا ولده  البكر عبدالرمحن كماالت، وقد تويف  (8)وقال الكمال  
 :1338طفاًل صغياً سنة  

 

 (. 1284(، صحيح البخاري، كتاب اجلنائز )923صحيح مسلم ) (1) 

، وذكر ابن حجر أن سنده فيه مقال، وشيخ الراوي ال يعرف. فليس هو  ذكرت هذه التعزية عند وفاة الرسول  (2) 
 . 316/ 2بة ييز الصحاحبديث. ينظر اإلصابة يف مت

 ومل يعزه ألحد، وال أعرفه حديثاً.  167/  1أورده صاحب الفتاوى اهلندية  (3) 

 قد رأيت خترجيه. وهللا أعلم.  (4) 

 حممد بن احلسني بن الشبل، األديب الرئيس، الشاعر البغدادي.  (5) 

 أربد هو أخو لبيد.  (6) 

 . 12/  3الوايف ابلوفيات  (7) 

 يعين نفسه.  (8) 
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 إين ألعجب  كيف يضحك  ضاحكٌ 
 أو مل يَر اجملموَع من أحيائه

 ال يكون  له مبوتِّ ذويهِّ من ملَ 
 خل ِّ األحبَة والصواحَب واألقا

 أببيهِّ بل وأبم ِّهأو مل يكْن 
هوفر   موعهِّ وهم األوىل راب 

 

 واملوت  مكتنٌف مجيَع جهاتهِّ  
 كالفردِّ نسبتهم إىل أمواتهِّ 

 ى غفالتهِّ عرٍب فيوقظ  من كرَ 
 اتهِّ بذوي عص هم مِّن غَي َمنْ  ربَ 

 عظٌة وإخوتهِّ وال أخواتهِّ 
 كالزهرِّ من أبنائهِّ وبناتهِّ 

 

دخَل عليه وزيره  فقال: مل عليه، فجزعه   ومن حسنِّ التعزيةِّ أنه ماَت لكسرى نوشيوان ولد، فاشتدَّ 
أحضْر جملَس امللكِّ ألعز ِّيه، ولكْن ألأتدََّب حبسنِّ صربه، فقال كسرى: اضطرَّين وهللا إىل الصرب، هلل درُّه  ما 

 أحسَن تعزيته!

 مرثية:هـ من 649سنة  وقال إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي، املتوىف  

 ى فينا وحنن  هنازلهْ جيدُّ الردَ 
 يعزُّ طالبه  ىت سؤٌل قاء  الفب

 وأنفس  خصميَك الذي ال تناله  
  نوائبٍ حبر  أال إن صرَف الدهر 

 وأكثر  من حزنِّ اجلزوعِّ خطوبه  
 فما عصمْت نفس  املقدَّسِّ روعه  
 وكيف جناة  املرءِّ أو فلتاته  

 

 وازلهْ ا نونغفو وما تغفو فواقً  
 ( 1)ى قِّرٌن يذلُّ مصاولهْ وريب  الردَ 

 ي ال تقاتلهْ وأنكى عدو ِّيَك الذ 
 ى غرقاه  واملوت  ساحلهْ الورَ وكلُّ 

 زمِّ اللبيبِّ غوائلهْ حوأكرب  من 
 وال قصرْت ابملستكنيِّ عالئلهْ 
 على أسهٍم قد انسبتها مقاتلهْ 

 

 هـ:283وقال ابن الرومي، املتوىف سنة 

 جيرح  مث أيسورأيت  الدهَر 
 شيءٍ  لفقدِّ  أبْت نفسي اهلالكَ 

 

ييعو ِّض  أو يسل ِّي أو ين   س ِّ
 ( 2)د  نفسيكفى حزانً لنفسي فق

 

 :(3)وقال إبراهيم بن كنيف النبهاين، من شعراءِّ احلماسة

 

 "يزل" بدل "يذل".   رمصديف  (1) 
 وفيه )اهلالع( بدل )اهلالك(. واهلالع: اجلَب واجلزع.  187/ 67اتريخ دمشق  (2) 

 وهو شاعر إسالمي ع رف أببيات، منها هذه.  (3) 
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 تعزَّ فإن الصرَب ابحلر ِّ أمجل  
 فلو كان ي غين أن ي رى املرء  جازعاً 

 مصيبةٍ لكان التعز ِّي عند كل ِّ 
اَمه    فكيَف وكلٌّ ليَس يعدو مح 

 

 وليس على َريبِّ الزمانِّ معوَّل   
 أو كان ي غين التذلُّل   حلادثةٍ 

 وانئبٍة ابحلر ِّ أوىل وأمجل  
 ( 1)ى هللا مزحل  وما المرٍئ عما قضَ 

 

 هـ:416وقال أبو احلسن علي التهامي، املتوىف سنة  

 حكم  املنيةِّ يف الربيَّةِّ جاري
 فيها خمياً  ي رى اإلنسان  بينا 

 والعيش  نوٌم واملنيَّة  يقَظةٌ 
 بتْ والنفس  إن رضيْت بذلَك أو أ

 والناس  مشتبهوَن يف إيرادهم
 

 ما هذهِّ الدنيا بدارِّ قرارِّ  
 فإذا به خرٌب من األخبارِّ 
 واملرء   بينهما خيال  ساري
 منقادٌة أبزمةِّ األقدارِّ 

 ( 2)وتفاضل  األقوامِّ يف األصدارِّ 
 

 هـ:198وقال ابن مناذر، املتوىف سنة 

 ى احل ماَم فموديكلُّ حيٍ  القَ 
 ئًا وال ترال هتاب  املنون  شي

 ولقد ترتك  احلوادث  واألاي
 وأراان كالزرعِّ َيصده  الدهـ
 وكأان للموت ركٌب جمدُّو

 

 ما حليٍ  مؤمٌَّل من خلودِّ  
 وال مولودِّ ى على والٍد عَ 

 ( 3)م  وهنًا يف الصخرةِّ الصيخودِّ 
 ـر  فمن بني قائٍم وحصيدِّ 

 ( 4)َن سراعًا ملنهٍل مورودِّ 
 

 

 املآمت واملطاعم

 

أتبني  املي ِّت، وتعداد  مناقبه، ونصب  السُّرادقاتِّ لذلك، كما ي فَعل  يف مصر، أو ي كره  اجللوس  للمآت، و

 

ي. 62/  6الوايف ابلوفيات  (1)   . واملزحل: التنح ِّ

 . 222/ 43أبيات منه يف اتريخ دمشق  (2) 

 عاول. يه املالصيخود: القاسي الذي ال تؤثر ف (3) 

 . 232/ 2الكامل يف األدب  (4) 
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نصب  السُّرادقِّ على القرب، فقد رأى سي دان عبدهللا بن  عمر بنِّ اخلطابِّ ف سطاطًا على قربِّ عبدالرمحن بن 
 .(1). رواه البخاري"ه عملهانزعه، فإمنا يظلُّ "فقال لغالمه: اي غالم    أيب بكر الصديق رضَي هللا تعاىل عنهم،

وي كرَه  ذبح  الذابئح عند خروجِّ املي ِّتِّ من البيتِّ أو عند القرب، وإعداد  الطعامِّ ملن جيتمع  للتعزية، فإن  
لواجبِّ الشرعي ِّ يف كاَن يف الورثةِّ قاصٌر عن درجةِّ البلوغِّ حرَم ذلك، وحرَم صرف  كل ِّ ما فيه زايدٌة على ا

ه، بل األوىل أبقاربِّ املي ِّتِّ وأصدقائهِّ أن يضعوا ألهل املي ِّتِّ طعاماً يرسلونه  إليهم، فإهنم يف جتهيز املي ِّتِّ ودفن
"اصنعوا آلِل : شاغٍل عن أن يعدُّوا ألنفسهم طعاماً، فضاًل عن أن يعدُّوا لغيهم، فقد قال رسول  هللا 

و داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم، عن . رواه  اإلمام أمحد وأباتهم ما يشغلهم"جعفٍر طعاماً، فإهنم قد أ
 .(2)عبدهللا بن جعفر

وبعض  أهلِّ البالدِّ اإلسالمية، كأهلِّ سوراي، يعملوَن مبوجبِّ هذا احلديث، وهو عمٌل حسٌن يتقاضونَه  
 فيما بينهم. 

 

 حقوق امليت على احليا 

 

فاألقرب، حقوق  غسلهِّ وتكفينهِّ وتشييعهِّ والصالةِّ عليه ودفنه، مث قضاءِّ مي ِّتِّ على احلي ِّ األقربِّ منه لل
من  ما عليه بعد ذلَك من الدَّين، مث إنفاذِّ وصيَّتهِّ من ثلثِّ ماله، وبعد ذلك يقتسم  ورثته  األدنوَن ما تركَ 

 مال، كلٌّ حبسبِّ ما يستحقُّه.

 

 غسل امليت

من املي ِّتِّ غسل  مي ِّته، وللغسلِّ كيفيٌَّة منصوٌص عليها يف كتبِّ الفقهِّ يعرفها  يبِّ حلي ِّ القر جيب  على ا
احلانوتية، أي متَّخذو غسلِّ املي ِّتِّ وتكفينهِّ ودفنهِّ حرفًة هلم، ال يزامحهم عليها غيهم، كما هو احلال  يف بالدِّ 

 

 صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، أول ابب اجلريد على القرب.  (1) 

( وقال: حديث حسن صحيح، سنن ابن  998(، سنن الرتمذي )3132(، سنن أيب داود )1751مسند أمحد )  (2) 
وصححه يف صحيح  جاه. اإلسناد ومل خير  ( وقال: حديث صحيح1377(، املستدرك للحاكم )1610ماجه )
 (. 1015اجلامع )
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 وكوٌل إليهم يف غسلِّ املي ِّتاً، واألمر  ممصر، فإهنم علماء  هبذا اخلصوص، عماًل أكثَر من غيهم علم
فلذلَك ال حاجَة لبيانِّ  وما يلزم  له ال يقوم  به غيهم، مهما كان عاملـًا، ولو كان قريًبا للميت، ،وكيفيته

دي نفعاً، وال يغي ِّ  ما اعتاَد عليه الغسَّالوَن شيئاً، على أنه ال  أبَس الكيفيَّةِّ املنصوصِّ عليها، ألن بياهنا ال جي 
 ملوَن به من الكيفية.مبا يتعا

 

 لكفنا

 

كاَن حبسبِّ حالِّ املي ِّت، فإن للحانوتيَّةِّ رأاًي فيه، والشرع  أيمر  بتكفنيِّ املي ِّت، وأما الكفن، فهو وإْن  
م، فيهم أيتاإذا كان  ولكنه  ينهى عن التغال فيه، ملا يف التغال من اإلسرافِّ وتضييعِّ حقوقِّ الورثة، ال سيَّما

طةِّ الثمن، ليس فيها سواٌد وال حرير؛ ففي احلديثِّ  ولو كانوا أغنياء، وإمنا ي كفن  أبكفاٍن نقيٍَّة متوس ِّ
. واملوتى (1). رواه أبو داود عن علي بن أيب طالب"ال تَغاَلوا يف الكفن، فإنه ُيسلُب سلباً سريعاً"الشريف:  

 .(2)عاىل عليها، ورَد بذلَك احلديثوَن هللا تسنة، ويشكر يتباهوَن أبكفاهنم املوافقةِّ لل

 

 تشييع اجلنازة

 

تشييع  اجلنازْة سنَّة، ويندب  أن يكوَن املشي ِّع  ماشياً، وي كره  الركوب  إال لعذر، وي كرَه  رفع  الصوتِّ ولو 
َبَع اجل َبُع نازة  ابملباخرِّ والشموع، حلديث: ابلذكرِّ يف حالِّ التشييع، أو بقراءةِّ القرآن، وي كره  أن تـ تـْ "ال تـُتـْ

 . (3)رواه أبو داود عن أيب هريرة  ني يديها"ى باجلنازُة بصوٍت وال انٍر وال مُيشَ 

وَيرم  اتباع  جنازٍة ت شيَّع  مبنكر، كاملوسيقى والنائحة، ملا يف اتباعها مع ذلك املنكرِّ من إقرارِّ املعصيةِّ 

 

 (. وأضيف للحديث كلمة "سلباً" من مصدره. 6247( وضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي )3154سنن أيب داود ) (1) 

نوا أكفان مواتكم فإهنم يتزاورون يف قبورهم"، الذي أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات  (2)  /  2لعله يعين حديث "حس ِّ
414 . 

(. وورد يف األصل "ال تتبعوا" فصححته من  6190(، وضعفه يف ضعيف اجلامع )10893د )سنن أيب داو  (3) 
 مصدره. 
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 والر ِّضا هبا.

 ما "إن أولَ تظار إىل متامِّ الدفن، ويف ذلك ثواٌب للمشي ِّع، حلديث: ن، واالييع  إىل القربواألفضل  التش
يد والبزار والبيهقي عن ابن . رواه عبد بن محى به املؤمُن بعَد موتِه أن يُغَفَر جلميِع من تبَع جنازته"جُيازَ 

 .(1)عباس

نيِّ من األجر، كلُّ يَّعها إىل القربِّ عاد بقياط ط فله قياٌط من األجر، ومن شإىل املصلَّى فقومن شيَّعها 
 ، وهللا أعلم  ابملرادِّ من ذلك القياطِّ والقياطني.(2)ورَد احلديث  الشريفهبذا  جبلِّ أ حد،    قياٍط قدر  

واملشي  خلفها أبْن تكوَن أمامه  ونصَب عينيهِّ أفضل، ملا فيه من االت ِّعاظِّ واالعتبار، خبالفِّ ما إذا  
 ْن يكوَن له ات ِّعاظ واعتبار. وهو أمامها، ومن يغْب عن العنيِّ ي سلهِّ القلب، فضالً عن أكانت خلَفه  

وينبغي أْن يكوَن التشييع  خالصًا لوجهِّ هللا تعاىل، ورعايًة ملا بني املشي ِّع واملشيَّع من احلقوق، ال أن 
ال، فإنه من شيََّع ألجلِّ الرايءِّ أو يكوَن ألجلِّ وجوهِّ أهلِّ امليت، أو من أجلِّ أن امليَت وجيٌه يف قومه، ك

 يف تشييعه.النفاقِّ فال ثواَب له  

، فإن امليَت يسمع   (3)وينبغي الصمت  واالعتبار  يف حالِّ التشييع، فال يتكلم  هب جرِّ القولِّ أو منكره
خفَق نعالِّ يتكلم  خبٍي أو شر، كما أنه يعرف  من يغسله  ومن َيمله  ومن يدليهِّ يف قربه، ويسمع  كالَم من 

 الدفن.املشي ِّعنَي إذا ولَّوا عنه منصرفنَي بعد  

 .(4)روى هذا اإلمام  أمحد  عن أيب سعيد اخلدري، والطرباينُّ عن ابن عباس

ه، وأما أهله  فيجعوَن بعَد لو يَت ثالثة: أهله، وماله، وعمله. فأما ماله  فيفارقه  من لدن احتمويتبع  امل
 .(5)ربهدفنه، ويبقى هو وعمله  يف ق

 

 (. 1823جلامع الصغي )(، وضعفه هلم يف ضعيف ا9258شعب اإلميان للبيهقي ) (1) 

من حديث ثوابن: "من صلى على جنازة فله قياط، فإن شهد دفنها فله قياطان. القياط مثل جبل   قوله  (2) 
 (. 946". صحيح مسلم )أحد

 اهل جر: اهلذاين والقبيح من القول.  (3) 

(: "إن  11135جم الكبي )سبق حديث أمحد "إن امليت يعرف من َيمله "وأنه ضعيف، وحديث الطرباين يف املع  (4) 
 (. 1967امليت إذا دفن مسع خفق نعاهلم إذا ولو عنه منصرفني" وصححه له يف صحيح اجلامع الصغي )

له حديث أنس: "يتبع امليت ثالثة، فيجع اثنان ويبقى واحد. يتبعه أهله وماله وعمله، فيجع  أهله وماله،  هذا أص (5) 
 (. 2960والرقائق )ويبقى عمله". صحيح مسلم، كتاب الزهد  
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عوا من دفنها، أن أيخَذ كفًّا من تراٍب ويرمي به يف وجوههم، قائالً  مبن يتبع  اجلنازَة إذا رجوقد وكََّل هللا
: ارجعوا، أنساكم هللا  مواتكم. فيجعوَن وقد خفَّ حزهنم على ميتهم إىل أكلهم وشرهبم وضحكهم، مهل

 وبيعهم وشرائهم، كأْن مل يكونوا منه ومل يكْن منهم.

 

 محل اجلنازة

 

َمل   سالمية غيِّ املتفرجنة على نعٍش َيمله  أربعٌة على أكتافهم ابملناوبة، كلُّ مشي ٍِّع اجلنازة  يف البالدِّ اإلحت 
رَه ، مث مقد ِّمه    َيمل  بقدرِّ ما ميكنه  احلمل. وكيفية  احلملِّ أن يضَع مقدََّم النعشِّ على كتفهِّ اليمىن، مث يؤخ ِّ

ره . ويف بعضِّ ا لبالد َيمل  اجلنازَة ثالثة، اثنانِّ َيمالهنا من مقدَّميها األمينِّ على كتفهِّ اليسرى، مث مؤخ ِّ
 واأليسر، وواحٌد َيملها من خلفها.

 واملطلوب  من التشييعِّ احلمل، وفيه ثواٌب للحاملِّ وحطٌّ من أوزاره.

املي ِّتِّ  َت أشخاٌص خمصوصوَن أبجرٍة أيخذوهنا من أهلِّ إال أنه يف البالدِّ الكبيةِّ املتفرجنةِّ َيمل  املي ِّ 
واحٍد منهم مح اٌل َيمل  شيئًا ليوصله  إىل حمل ِّهِّ املخصوص، فلذلك  وَن محلها فيما بينهم، كأنَّ كلَّ يتعاقب

ه من به أن يفوت  املشي ِّعنَي سنَّة  احلملِّ ابمليتِّ ولو قلياًل، بل املشي ِّع  يستنكف  من احلملِّ لئال يظنَّ 
ال ميتنع  عليه احلامل  املستأجر،   املي ِّت من أحدِّ جوانبِّ النعشِّ ملستأجريَن حلملِّ امليت، ومن رغَب حبملِّ ا

بل يكون  ممنواًن، ملا يف محلِّ غيه عنه من التخفيفِّ عليه، لكن قد يبتعد  عن ذلك احلامل  الطالب  للثواب، 
ًة طويلًة يتعب  من ط  فيبَقى حاماًل ابلنعشِّ  ذلك اجلانَب الذي  ، وقد يرتك  وهلا، وال جيد  من يبادله  احلملمدَّ

موازنة  احلاملني، وإمنا كان احلمل  بواسطةِّ أانٍس خمصوصنَي ي ستأجروَن حلملِّ املي ِّتِّ  (1)كان َيمله  فتختلُّ 
 (2) غَي مشهوٍر عند بسببِّ ب عدِّ املقابرِّ عن البلد، وقلَّةِّ من ي شي ِّع، سيَّما إذا كان املي ِّت  فقياً، أو خامالً 

 الناس، فقد ال يوجد  من َيمل  جنازته.

املتفرجنةِّ َيملوَن مواتهم على عرابٍت خمصوصة، ويتبع ها  يف البالدِّ الكبيةِّ بعض  الناسِّ  وقد أخذَ 
دمِّ املشي ِّعوَن ركباانً، كما هو احلال  يف تشييعِّ جنائزِّ غيِّ املسلمني، وكثَر يف ذلك السؤال  عن جوازهِّ أو ع

ا فيه من التشبُّهِّ ابلكف ارِّ املنهي ِّ كاَن لضرورٍة أو عدمِّ ضرورة، ملأ اجلوازِّ مطلقاً، سواءً جوازه، فمن قائٍل بعدمِّ 

 

 يف األصل: فيختل.  (1) 

 يف األصل: عنه.  (2) 
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احلملِّ هبا، ومن قائٍل ابجلواز، لعدمِّ ورودِّ نصٍ  عن الشارعِّ عنه حىت يف األمورِّ االعتيادية، وفواتِّ ثوابِّ 
 احلكيم يف محله.

اٌن له أو حتقي، وليَس يف محلهِّ على العربةِّ شيٌء من ذلك، يكوَن يف محلهِّ امتهنعم، ي شرتط  أن ال 
ورةِّ ب عدِّ املقابرِّ عن العمران، وما يرتتَّب  على محلهِّ على األكتافِّ وتشييعهِّ ماشيًا من التعب، لب عدِّ ولضر 

وقتِّ الطويلِّ املانعِّ من رؤيةِّ املصاحلِّ أو الربدِّ أو املطر، مع ما فيهِّ من إضاعةِّ ال الشقَّة، وحتمُّلِّ أعباءِّ احلر ِّ 
 املقبول، ال سيَّما أن األعماَل مبقاصدها.  مة، وهذا القول  ابجلوازِّ هو املوافق  الالز 

نعم، إن يف محلهِّ على العربةِّ تضييعًا لثوابِّ تبادلِّ محلهِّ على األكتاف، ولكنَّ احلقَّ أنه إن كانتِّ 
وليس يف وقتِّ التشييعِّ كلفٌة من برٍد أو حرٍ  أو مطر، فالزٌم تشييعه  على املسافة  بني البلدِّ واملقابرِّ قصية، 

تعارفِّ عليه يف مجيعِّ بالدِّ املسلمني، وهو املشي  واحلمل  على األكتاف، وإال فالضرورة  توجب  محله  الوجه امل
 يف العربة، وتشييعه  ركباانً ومشاة، وثواب  األعمالِّ حبسبِّ النيَّات.

 

 جلنازةالصالة على ا

 

بعض  املسلمنَي سقَط إمث  تركِّ الصالةِّ عليها عمَّن مل هبا لصالة  على اجلنازةِّ فرض  كفاية، إذا قاَم ا
بعد الثانية،  يصل ِّها، وهي أربع  تكبيات، بثناٍء على هللا تعاىل بعَد التكبيةِّ األوىل، وصالٍة على النيب  

 ة.بعد الثالثة، وسالٍم بعدا لرابعودعاٍء للمي ِّتِّ  

، وال يهزُّ رأسه  (1)وي املصلي الصالَة هلل، والدعاَء للمي ِّت، وال يرفع  يديهِّ إال يف التكبيةِّ األوىل فقطوين
وخلٍف عند التكبياتِّ الثانيةِّ والثالثةِّ والرابعة، ويدعو للمي ِّت مبا فيه طلب  اخليِّ األخروي ِّ له، من حنوِّ  ألمامٍ 

 كنيِّ يف القرب، ووقايتهِّ من فتنةِّ القربِّ وعذابه.غفرةِّ والرمحةِّ والعفوِّ، والتثبيتِّ له عند سؤالِّ امللَ امل

يف الدعاءِّ له: اللهم اجعله  فـََرطاً ألبويهِّ، وسلفاً وذ خراً، وعظًة ف، يقول  وإن كان املي ِّت  صغياً غَي مكلَّ 
 هما بعده، وال حترْمنا أجره.ال تفتنْ فرغِّ الصرَب على قلوهبما، و وثق ِّْل به موازيَنهما، وأ  ،يعاً واعتباراً، وشف

، وقد ورَد يف (2)أفضلويندب  تكثي  الصفوفِّ يف صالةِّ اجلنازة، والصالة  يف الصف ِّ األخيِّ منها 
 

 . 1/314املؤلف يورد احلكم على املذهب احلنفي. ينظر بدائع الصنائع  (1) 

/  1وهذا عند احلنفية أيضاً، كما أشران، واحلكمة منه: إظهار التواضع، ألهنم شفعاء... ينظر حاشية ابن عابدين  (2) 
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 . (1)رواه ابن ماجه عن أيب هريرة  ."من صل ى عليِه مئٌة من املسلمنَي ُغِفَر له"احلديثِّ الشريف:  

 

 وما يلزم فيه  ابلدفن  التعجيل

 

إكرامِّ احلي ِّ له، وملا فيه من السرتِّ عليه، ينبغي التعجيل  واإلسراع  يف جتهيزِّ املي ِّتِّ ودفنه، فإنَّ ذلك من 
وهتدئةِّ  الحتمالِّ حصولِّ تشوٍُّه منه، أو تغيُّ  رائحة، وملا فيه من ختفيفِّ احلزنِّ عليهِّ من قبلِّ أهله،

 االضطرابِّ احلاصل، فإنَّ املي َِّت ما مل ي دفْن ال يستقرُّ حال  أهلِّ بيته.

 "أسرعوا ابجلنازة، فإن تُك صاحلةً ا ورَد يف احلديثِّ الشريف: ومثَّ شيٌء آخر  يتعلَّق  ابملي ِّت، وهو م
وأبو داود  خاري ومسلم. رواه البفخرٌي تقدِاموهَنا عليه، وإن تُك سوى ذلك فشرٌّ تضعونَُه عن رقابكم"

 .( 2)والرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد بن حنبل عن أيب هريرة

ى عن عينيه، فإنه ال يقوم  هلا، بل للمالئكةِّ اليت مطلقًا حىت تتوارَ ويندب  ملن رأى جنازًة أن يقوَم هلا 
 معها.

 ف.وإذا وصَل املشي ِّعوَن للجنازةِّ هبا إىل القربِّ أ دليْت فيه والناس  وقو 

وينبغي أن ي طلَب له من احلاضريَن الثناء  عليه ابخلي، من غْي أتبنٍي وال تعداٍد ملناقبه، أبْن ي قال: رمحه  
ن أقلَّ ما فيهِّ أنه كا (3)تعاىل فإنه كان عبداً صاحلاً، وليَس يف ذلَك مانع، وال ي قال  إنه شهادة  ز ور، ألنَّ هللا 

 .(4)""ما من مسلٍم يشهُد له ثالثٌة إال وجبْت له اجلنة:  ديثحل  مسلماً، وكفى ابإلسالمِّ صالحاً؛

تثبيت، فإنه ي سأل  يف قربه عقَب الدفن. ويقول  لرتيُّث  ابالنصرافِّ وقَت الدفن، والدعاء  له ابلوينبغي ا

 

570 . 

 (. 6356(، وصححه يف صحيح اجلامع الصغي )1488)سنن ابن ماجه   (1) 

(، سنن  3181د ) (، سنن أيب داو 944(، صحيح مسلم، كتاب اجلنائز )1315صحيح البخاري، كتاب اجلنائز )  (2) 
(، مسند أمحد  1477(، سنن ابن ماجه )1910( وقال: حديث حسن صحيح، سنن النسائي )1015الرتمذي )

 (. 964أيب داود. وصححه هلم يف صحيح اجلامع الصغي )(. وهو أقرب إىل لفظ  7265)

 يف األصل: ألنه.  (3) 

 (. 5759امع الصغي )( وقال: حديث حسن صحيح، صحيح اجل1059رواه الرتمذي يف سننه ) (4) 
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فنسأل َك املنتظرون: اللهمَّ إن هذا عبدك، وأنَت أعلم  به منا، وال نعلم  به إال خياً، وقد أجلسَته  لتسأله، 
ْره  من الشيطان، ومن عذا بِّ القرب، اللهم أن تثب َِّته  ابلقولِّ الثابتِّ يف اآلخرةِّ كما ثبَّته  يف الدنيا، اللهمَّ أجِّ

وال تضلَّنا بعده،  وثب ِّْت عنَد املسألةِّ منطقه، وافتْح أبواَب السماءِّ لروحه، اللهمَّ ارمحه، وأحلقه  بنبي ِّهِّ حممد 
 وال حترْمنا أجره.

 

 تلقني امليت

 

"إذا ماَت يستحبُّ تلقني  املي ِّتِّ بعد الفراغِّ من دفنهِّ وتسويةِّ الرتابِّ عليه، فقد ورَد يف احلديث: 
فليقْم أحدكْم على رأِس قربِه مث ليقل: اي فالن، اي ابن فالنة، فإنه يسمُع أحدكم، وسو يتْم عليه الرتاب،  

فإنه  جُييب، مث ليقل: اي فالن، اي ابَن فالنة، يسمُع والفالن، اي ابَن فالنة، فإنه وال جُييب، مث ليقل: اي 
يف الثالثِة يقول:نعم، أرشدان رمحَك هللا ولكنكم ال تسمعون، مث ليقل: اذكْر العهَد الذي خرجَت عليه 

وأن حممدًا رسوُل هللا،  على موالَك عز  وجل ، وهو شهادُة أْن ال إله إال هللا، من داِر الدنيا وقدمَت به
، وأن البعَث حقا، وأن الساعَة آتيٌة ال ريَب فيها، وأن هللا يبعُث َمْن يف وأن اجلنَة حقا، وأن الناَر حقا 

، وابلقرآِن إماماً، وابلكعبِة نبيًًّا ورسوالً  القبور، وأنَك رضيَت ابهلل رابً، وابإلسالِم ديناً، ومبحمٍد 
سالم، وأجلساَك الكاِن الشفيقاِن الرفيقاِن عليهما من هللا ، فإذا جاءَك امللَ وابملؤمننَي إخواانً قبلة، 

وسأالك، فقاال لك: من ربُّك، وما دينك، ومن نبيُّك، وما الذي مت  عليه؟ فقْل هلما بال خوٍف منهما 
رآُن إمامي، مٌد نبيِاي صدقاً، والصالُة فريضيت، والكعبُة قبليت، والقوال فزع: هللا ريبِا حقًّا، وحم

أنتما على شهادِة أن ال إله إال هللا، وأن حممدًا رسوُل واملسلموَن واملسلماُت إخويت وأخوايت، وأان و 
مثواَك لديه هللا. اي فالن، اي ابَن فالنة، ال ختْف وال حتزن، لق نَك هللا حج تك، وبي َض صحيفتك، وأكرَم 

َها ُُنْرُِجُكْم اَترًَة } نزِلني.ًا وهو خرُي املزلك، وأنزلَك ُمنزاًل مباركونُ  َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ ِمنـْ
 .(1){ُأْخَرى  

أن منكرًا ونكريًا أيخُذ كلُّ واحٍد منهما بيِد صاحبِه ويقول: انطلْق بنا، ما وتتمة  حديثِّ التلقني، 
 .(2). هـا  .أمِاِه ينسبُه إىل أمِاِه حوااءفإن ل يعرْف اسَم    دان عنَد هذا وقد لُقِاَن حج ته؟يقع

 

 . 55سورة طه، اآلية  (1) 

يثمي: وفيه من مل أعرفه  ( من حديث أيب أمامة الباهلي، قال احلافظ اهل7979ملخصه يف املعجم الكبي للطرباين ) (2) 
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يف هذا املوطن، ألنه حمقٌَّق قطعاً، إذ كلُّ ولٍد ابن  أم ِّهِّ، وقد يكون  يف هِّ دوَن أبيهِّ صَّ بنسبتهِّ ألم ِّ وإمنا خ  
 نكاحه، فالولد  نسبتهِّ ألبيهِّ شكٌّ أو شبهة، أبن ختوَن الزوجة  زوَجها فتحمل  من غيهِّ وهي على عصمةِّ 

ون  فيه إال ما هو حقٌّ وصدق، حبسبِّ الظاهرِّ ابنه  من زوجته، ولكنَّ القرَب أول  مواطنِّ الصدق، فال يك
 وهلذا كانتِّ النسبة  لألم ِّ دوَن األب.

 

 النساء واجلنائز 

 

ال عالقَة للنساءِّ ابجلنائز، من حيث  الغسل  والتكفني  واحلمل  والتشييع، والصالة  عليها ودفنها، فلذلك 
نَي عن ات ِّباعِّ اجلنائز، فقد رأى رسول  هللا  قلن: ال، قال:  "هل تغسلنها؟"نسوًة يتبعَن جنازًة فقال:  هن 

"هل قلن: ال، قال:  عليها؟" "هل تصلِانيَ :قلن: ال، قال"هل حتملنها؟" ؟" قلن: ال، قال:هل تكفن ها"
. رواه ابن ماجه عن علي، وأبو يعلى املوصلي "ارجعَن مأزوراٍت غرَي مأجورات"قلن: ال، قال:  تدفن ها؟"
 .(1)عن أنس

عليها الوزر، كما أنه ال ثواَب ما إذا اتَّبعنها بصراٍخ ونياحة، بل فال ثواَب المرأٍة يف ات ِّباعِّ اجلنائز، ال سيَّ 
. "لعَن هللا زائراِت القبور، واملتخذيَن عليها املساجَد والسُُّرج"هلا أيضًا يف زايرةِّ القبور، كما يف حديث: 

 .(2)رواه أبو داود عن ابن عباس

 

 

 
 

. لكن ذكر احلافظ ابن حجر العسقالين أن إسناده صاحل، وأن الضياء قواه يف  324/ 2مجاعة. جممع الزوائد 
، وكذا قال  265/ 5. وذكر اإلمام النووي أن إسناده ضعيف. اجملموع 135/ 2ظر تلخيص احلبي األحكام. ين

 . 713/ 4سفار احلافظ العراقي إنه ضعيف. املغين عن محل األ

( وقال حمققه: إسناده ضعيف، كما ضعفه هلما يف ضعيف  4284(، مسند أيب يعلى )1578سنن ابن ماجه ) (1) 
 النص زايدة ألفاظ غي موجودة يف املصدرين السابقني ويف مصادر أخرى عديدة.  (. ويف 773اجلامع الصغي )

( له وآلخرين، وذكر يف اهلامش أنه صحت عن  4691الصغي )( وضعفه يف ضعيف اجلامع 3236سنن أيب داود ) (2) 
 غيه اجلملة األوىل والثانية حنوه، وأحال إىل صحيح اجلامع. 
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 وكالمهامليت  إدراك  

 

 أن العقَل ال يتغيَّ  ابملوت، وإمنا يتغيَّ  البدن  واألعضاء، فلهذا يدرك  املي ِّت  ولو كان قلنا فيما تقدَّمَ 
طفاًل صغيًا اآلالَم واللذاتِّ ولو تناثرْت أعضاؤه، وأنه  يعلم  ما يكون  يف أهلهِّ من بعده، حيث  ت عَرض  

الصاحلة، وتزداد  وجوههم بياضاً   األحياءِّ أبعمالِّ ل  األحياءِّ على مواتهم يف كل ِّ يومِّ مجعة، فيفرحوَن أعما
وإشراقًا هبا، وَيزنوَن لألعمالِّ الفاجرةِّ اليت تكون  منهم، ويقولون: اي مغرور، لو تعلم  ما أنَت صائٌر إليه 

 لكان لَك فيه أكرب  رادٍع عن فجورك.

"ال تفضحوا أمواتكم بسيِائاِت ه  بقبيحِّ أعماله، ففي احلديثِّ الشريف: عبد  وال يؤذِّ مواتفليتَّقِّ هللَا ال
 .(1)رواه الديلمي عن أيب هريرة  .أعمالكم"

 .(2)" إن امليِاَت يؤذيِه يف قربِه ما كاَن يؤذيِه يف بيته"ويف حديث آخر:  

  َيصل  لألمواتِّ من الكشف، فيوَن زائريهم  زايرة  القبورِّ ليلَة اجلمعةِّ ويومها، ملاومن أجلِّ ذلك تندب  
ن، ويعرف  من يغسله  ومن يكفنه  كفَ ل  وي  الظاهرة، وإن املي َِّت لينظر  إىل أهلهِّ وهو ي غسَ  كما هي حالتهم

، ويسمع  خفَق نعاهلم إذا انصرفوا عنه  بعد الدفن، ويف  ومن يدفنه، ويسمع  كالَم من يتكلَّم  خبٍي أو شر 
قالت: صاحلًة على أعناقهم، فإن كانْت  "إذا ُوضعِت اجلنازُة واحتملها الرجالُ يف: احلديثِّ الشر 

شيٍء إال  اي ويلها! أين يذهبوَن هبا؟ يسمُع صوهتا كلُّ قالت: غرَي صاحلٍة قدِاموين قدِاموين، وإن كانت 
 . (3)رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري  .ق"عِ اإلنسان، ولو مسعها لصَ 

لعبْت يب، مجعت  املاَل من حل ِّهِّ وحرامه، َبَّ بكم  الدنيا كما لعت ، اي أوالدي، الوتنادي: اي أهلي
، فاحذروا مثل ما حلَّ يب.  فاملهنأة  لكم، والتبعة  علي 

 

 
 

( وفيه )مواتكم( وليس )أمواتكم(. وذكر احلافظ العراقي أنه أخرجه ابن أيب الدنيا  7357الفردوس مبأثور اخلطاب ) (1) 
( ودون  195. كما نقل ضعفه يف الفوائد اجملموعة )720/ 4سفار واحملاملي إبسناد ضعيف. املغين عن محل األ

 ذكر خمرجه. 

 (. 1104قال أبو حات الرازي: حديث منكر. العلل البن أيب حات الرازي رقم )  (2) 

 ( وعدَّلت  فيه بعض األلفاظ من الصحيح. 1380صحيح البخاري، كتاب اجلنائز ) (3) 
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 كالم النعش أو التابوت

 

ن جيعَل ذلك اجلسَم الصغي وال يف السماء، فإن القادَر على أ ما كان هللا ليعجزه  شيٌء يف األرضِّ 
قادرًا على الكالم، وإْن هو إال قطعة  حلم، قادٌر على أن خيلَق قوَة  -وهو اللسان –رم ـ  اجل العظيمَ  اجلَرم،

َْمدِّهِّ َوَلكِّْن اَل تـَْفَقه وَن َوإِّْن مِّْن شَ } الكالمِّ بغيهِّ من األجسام. كيَف وأن هللا تعاىل يقول: ْيٍء إِّالَّ ي َسبِّ ح  حبِّ
(1) {َتْسبِّيَحه ْم إِّنَّه  َكاَن َحلِّيًما َغف وًرا

شيء، ألن النكرَة  أسنَده  هللا تعاىل إىل كل ِّ والتسبيح  نوٌع الكالم، وقد  ،
يف سياقِّ النفي تعمُّ كلَّ ما عداها، والشيء  هو املوجود، وهو املالئكة  واإلنسان  واحليوان  والنبات  واجلماد، 

، أي التابوت، قوة  الكالم، وإن كنا ال نس  مع  ما يقول، فقد قيَل عنه إنه يقول  فال يبعد  أن يكوَن يف النعشِّ
 خطاابً لكل ِّ إنسان:

 انظْر إلَّ بعقلكْ 
 أان سرير  املنااي

 

 أان املهيَّأ لنقلكْ  
 كم ساَر مثلي مبثلكْ 

 

وحنن ال نراها أببصاران، لعدمِّ قدرتنا على  وكثٌي من املوجوداتِّ اثبتة  الوجود، كاجلراثيمِّ والذرَّات،
يَنئٍِّذ تـَْنظ ر وَن َوحَنْن  أَقْـَرب  إِّلَْيهِّ مِّْنك ْم َوَلكِّْن } رؤيتها. وأتمَّْل قول هللا تعاىل: فـََلْواَل إَِّذا بـََلَغتِّ احْل ْلق وَم َوأَنـْت ْم حِّ

ر ونَ  َوَلكِّْن اَل } َضر، ونفى عمَّْن حوله  قدرَة رؤيتهم، فقال:قربه  من ذلك احملتَ  . فأثبَت هللا تعاىل(2){اَل تـ ْبصِّ
ر ونَ   ميكن  أن ي رى ابلبصر.. واإلبصار: هو رؤية  كل ِّ ما  {تـ ْبصِّ

 

 ينقضاء الد  

 

ٌم على الوصيَّة، ألنه  هذا أهمُّ ما جيب  فعله  بعد جتهيزِّ املي ِّتِّ ود حقٌّ اثبٌت يف  فنهِّ ابملعروف، وهو مقدَّ
ٌم على الصدقة. وينبغي لإلنسانِّ  حياتهِّ بغايةِّ أن يتوقَّى من الدَّينِّ يف  الذمَّة، والوصيَّة  صدقة، واحلقُّ مقدَّ

 جهده، خمافَة أن ال يقدَر على وفائه، فيى سوَء عاقبتهِّ بعد موته. ويف األمثالِّ احلكمية:

 

 . 44سورة اإلسراء، اآلية  (1) 

 . 85-83لواقعة، اآلايت سورة ا (2) 
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 الفىت على اشتهاءِّ بطنهِّ  صرب  
 

 وال اصطباَر دائٍن لدينهِّ  
 

 فارمجوه.إال ما ال بدَّ منه فيستدين  بقدره، ولذلَك ي قال: من استداَن اخلبَز فارمحوه؛ ومن استداَن غيه   

 . (1)اذرواه أبو نعيم عن مع  ."الد يُن َشنُي الدِاين"والدَّين  من حيث  هو كما جاَء يف احلديثِّ الشريف:  

 .(2)رواه الديلمي عن عائشة  ."الد يُن همٌّ يف الليل، ومذل ٌة يف النهار"ويف حديث آخر:  

رواه احلاكم  .أراَد أن يُِذل  عبداً وضعها يف عنقه"يُن رايُة هللِا يف األرض، فإذا "الد  ويف حديث آخر: 
 .(3)عن عبدهللا بن عمر رضي هللا تعاىل عنهما

 واحد  األغالل، يوضع  يف العنق.  ،والراية  هي الغل  

وجَب على أهلهِّ بعد جتهيزهِّ ودفنهِّ ابملعروف، وقبَل تنفيذِّ شيٍء من وصيَّتهِّ  فإذا ماَت املي ِّت  وعليه َدينٌ 
ٌم على كل ِّ شيٍء بعد جتهيزهِّ ودفنه،  وتقسيمِّ مياثهِّ بينهم، أن يقضوا ما عليه من َدين، فإن قضاَء َدينهِّ مقدَّ

بقضائهِّ من بعدهِّ إذا مل يتمكَّْن  دين أن يبذَل جهده  بوفاءِّ َدينه يف حياته، وأن يوصيَ َـ حلي ِّ املوواجٌب على ا
رواه اإلمام  .ى عنه""نفُس املؤمِن معل قُة بَدينِه حىت يُقضَ من قضائهِّ يف حياته، ففي احلديثِّ الشريف: 

 .(4)أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن حب ان واحلاكم عن أيب هريرة

رواه مسلم عن عبدهللا بن  .إال الد ين""القتُل يف سبيِل هللا يكفِاُر كل  خطيئٍة ويف حديث آخر: 
 .(5)عمرو، والرتمذي عن أنس

رواه الطرباين وابن   ."صاحُب الد ين مأسوٌر بَدينِه يف قربه، يشكو إىل هللا الوحدة"ويف حديث آخر: 

 

( الذي  3032رواه أبو نعيم يف "املعرفة" عن مالك بن خيامر، والقضاعي عن معاذ، كما يف ضعيف اجلامع الصغي ) (1) 
 (. 31يه. وهو يف مسند الشهاب )ضعف احلديث ف 

 (: ضعيف جداً. 3033(، وقال يف ضعيف اجلامع )3100الفردوس مبأثور اخلطاب ) (2) 

( وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ولكن يف سنده بشر بن  2210املستدرك على الصحيحني ) (3) 
(:  3033رر واه. وقال يف ضعيف اجلامع )عبيد الدارسي، ولذلك استدرك الذهيب على ختريج احلاكم بقوله: بش

 ضعيف جداً. 
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان   ( وقال: حديث حسن،1079(، سنن الرتمذي )2413سنن ابن ماجه ) (4) 

( وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. وصححه  2219(، املستدرك على الصحيحني )3061)
 (.  6779يف صحيح اجلامع الصغي )

 (. 4440(، صحيح اجلامع ) 1640(، سنن الرتمذي )1886صحيح مسلم ) (5) 
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 .(1)النجار عن الرباء بن عازب

. رواه الديلمي عن أيب ينه""صاحُب الد ين مغلوٌل يف قربه، ال يفكُّه إال قضاُء دَ : ويف حديث آخر
 .(2)سعيد اخلدري

 قُتل، مث عاش، مث "والذي نفسي بيده، لو قُِتَل رجٌل يف سبيِل هللا، مث عاش، مثويف حديث آخر: 
مد بن عبدهللا اكم والطرباين عن حمرواه النسائي واحل .ينه"قُتَل، وعليه َدين، ما دخَل اجلنَة حىت يُقضى دَ 

 .(3)بن جحش

عليها مل يسأْل عن عمله، وإمنا يسأل  عن َدينه، فإن قيل:  إذا أ يَت ابجلنازةِّ ليصليَ  وكان رسول  هللا 
 .(4)يٌن صلَّى عليهعليه َدْيٌن مل يصل ِّ عليه، وإن قيل: ليس عليه دَ 

 

 الوصية

 

مسلم، سواٌء أكاَن له شيٌء من متاعِّ الدنيا يوصي بشيٍء منه أم مل يكن، لى كل ِّ واجٌب ع الوصيَّة  حقٌّ 
فإن كان له يوصي إىل حد ِّ الثلثِّ منه فقط، وال يزيد  عليه، فإن زاَد عليه ال ينفذ  إال إذا أقرَّه الورثة. وإن مل 

نياحٍة اته، من صراٍخ وعويٍل و و مكروهًا عند وقوعِّ وفيكْن له يوصي بنهي أهلهِّ عن أن يرتكبوا حمرَّمًا أ
واجتماٍع ملأت، ونعيهِّ ابلتأبنيِّ والتعظيمِّ له، وتشييعِّ جنازتهِّ ابألصوات، من ذكٍر أو هلٍو وغيِّ ذلك من 

ه، فوصيَّته  بثلثِّ ماله، أو إىل الثلثِّ منه حقُّ  نها، وذكران بعضها يف كتابنا هذا.املنكراتِّ اليت هنى الشرع  ع
 ق ِّهِّ كيَف يشاء.وله أن يتصرََّف حب

 

 (. 3457(، وهو ضعيف. ضعيف اجلامع )897)رواه الطرباين يف املعجم األوسط   (1) 
 (. 3458(، وضعفه يف ضعيف اجلامع )3788الفردوس مبأثور اخلطاب ) (2) 
(،  6281 خيرجاه، السنن الكربى للنسائي )( وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل2212املستدرك على الصحيحني ) (3) 

( )نقاًل من موقع الدرر السنية(.  1804هيب ) (. وحسَّنه يف صحيح الرتغيب والرت 559املعجم الكبي للطرباين )
 . 2/600ولفظه من الرتغيب 

( وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي ورجاله ثقات.  3057احلديث يف اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ) (4) 
( وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، مسند أمحد  1348املستدرك على الصحيحني )

 الشيخ شعيب إسناده كذلك. (، وصحح 22608)
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 .(1)عليكم بثلِث أموالكم"  "إن هللا تصد قَ وقد جاَء يف احلديث الشريف:  

 ى إليها مما ليس فيه حمرَّمٌ  أوصَ قها مبعرفتهِّ على وجوهِّ اخليِّ اليتواألحسن  أن ينف َِّذ وصيَّته  يف حياته، ويفر ِّ 
 وال مكروه.

يكًا يف حياته، حىت إذا نزَل به املوت  قال: لفالٍن ك ذا وليَس من صفاتِّ املسلمِّ أن يكوَن شحيحًا مس ِّ
ولفالٍن كذا، بل من صفاتهِّ احلسنةِّ أن يتصدََّق يف حياتهِّ وهو قويٌّ متماسك، يرجو الغىن وخيشى الفقر، 

من أن يوصَي ملا بعد موته. ففي احلديثِّ  فذلك ثوابه  أعظم، وخيه  أعم ، فإذا مل يوفَّْق لذلك فال أقلَّ 
 .(2)"الوصيُة حقٌّ على كلِا مسلم"الشريف:  

 .(3)"من ماَت على وصي ٍة ماَت على اإلميان"ويف حديث آخر:  

ووصي تُه مكتوبٌة  شيٌء يوصي به فيبيُت ليلتنِي إالا  ما حقُّ امرٍئ مسلٍم له"آخر:  ويف حديثٍ 
 .(4)والستة عن ابن عمربن حنبل    د رواه اإلمام مالك وأمح  .عنده"

 .(5)عن قيس  رواه أبو الشيخ  .ى"ْن له يف الكالِم مع املوتَ "من ل يوِص ل يؤذَ ويف حديث آخر:  

 

 نعيم القرب وعذابه، وضغطه وكالمه

 

، وأنه أول  (1)و حفرٌة من حفِر النار"اجلنة، أا روضٌة من رايِض  "أن القرَب إما َد يف احلديث الشريف:  ور 
 

( من حديث أيب الدرداء، الذي ضعف إسناده الشيخ  27522تتمته: "عند وفاتكم"، كما يف مسند أمحد ) (1) 
 (. 1733هريرة، وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغي ) ( من حديث أيب 2709شعيب، كما رواه ابن ماجه )

( ومل أقف على سنده، وعامر اتبعي، فاحلديث  7259رواه الديلمي يف الفردوس من حديث عامر بن سعد ) (2) 
 مرسل. 

الذي وقفت عليه بلفظ "من مات على وصية مات على سبيٍل وسنته، ومات على ت قى وشهادة، ومات مغفوراً   (3) 
 (. 5848( وضعفه يف ضعيف اجلامع )2701ماجه )له". سنن ابن  

(، صحيح مسلم  2738ب الوصااي )(، صحيح البخاري، كتا5118(، مسند أحم )1453موطأ مالك ) (4) 
( وقال: حديث حسن صحيح، سنن النسائي  974(، سنن الرتمذي )2862(، سنن أيب داود )1627)
 (. 2499(، سنن ابن ماجه )3615)

 (. 5847امع الصغي )ضعف له يف ضعيف اجل (5) 
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، ونعيمه  وعذابه  (2)منزٍل من منازل اآلخرة، فإن جنا منه فما بعَده  أيسر  منه، وإْن مل ينج  فما بعَده  أشدُّ منه
 حقٌّ اثبت، واإلميان  هبما واجب.

  أن النب  ديثِّ الشريف:  اَء يف احلاءِّ من البول، فقد جرب وعامَّة  عذابِّ القربِّ من النميمةِّ وعدمِّ االست
ا أحُدمها فكان ميشي ابلنميمة، ابن، وما يعذ ابن يف كبري، بلى إنه كبري، أما مر  بقربين فقال: "إهنما لُيعذ  

 .(3)رواه البخاري ومسلم  .وأما اآلخُر فكان ال يستربُئ من البول"

حىت َمْن كاَن يف  ،كبياً، مسلماً أم كافراً ال ينجو منها أحٌد مطلقاً، سواٌء أكاَن صغياً أم   وللقربِّ ضعظةٌ 
، فقد ورَد يف احلديث ملبطونِّ السباعِّ وحواصلِّ الطيور، ومن ح رَق وذ رَي يف الريح، فتحسُّ كلُّ ذرٍَّة منه ابأل

 .(4). رواه الطرباين عن أيب أيوبالصب"ألُْفِلَت هذا    "لو أُْفِلَت أحٌد من ضم ِة القربِ الشريف:  

لنجا سعُد بُن معاذ، الذي اهتز  عرُش الرمحن ملوته،  "لو جنا أحٌد من ضم ِة القربر: ويف حديث آخ
رواه الطرباين عن ابن عباس، ومسلم وأمحد بن حنبل وابن ماجه والرتمذي  .ولقد ُضم  ضم ًة مث ُروخَي عنه"

 .(5)عن جابر

أن من قرأ ، وقد ورد يف احلديثِّ الشريف، فقًا وشدَّةحبسبِّ حالِّ املتوىفَّ ر  وإمنا خيتلف  الضمُّ والضغط  
 .(6)يف مرِض موتِه سورَة اإلخالِص مائَة مر ٍة ينجو منها

"إن العبَد الصاَل إذا ُوِضَع يف القرِب قاَل له القرب: مرحبًا بك  حلَّ فيه، فقد ورد: ويكل ِّم  القرب  َمنْ 
نعي بك. صى ، فسرتَ ويُتَك وصرَت إيلا وأهالً، أما إنك كنَت أحب  من ميشي على ظهري، فاآلَن إذ آ

 ويت سُع له مد  بصره، ويُفتُح له ابٌب إىل اجلنة، ويضغُط عليه برفق.
 

العراقي أن يف سنده  ( وقال: حديث حسن غريب، وذكر احلافظ 2460جزء من حديث رواه الرتمذي يف السنن ) (1) 
 (. 1231، كما ضعفه له يف ضعيف اجلامع )454/ 1عبيدهللا بن الوليد الوصايف وأنه ضعيف. املغين عن األسفار 

( وقال: حديث حسن غريب،  2308" رواه الرتمذي من حديث عثمان ) حديث أوله: "إن القرب أول منازل اآلخرة (2) 
( وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وحسنه يف  7942(، واحلاكم يف املستدرك )4267وابن ماجه ) 

 (. 1684صحيح اجلامع الصغي )
 ، أما أحدمها...". (. واللفظ لألول، إال أنه "بلى 292(، صحيح مسلم )1378صحيح البخاري، كتاب اجلنائز ) (3) 
 (. 5238الصغي )( من حديث أيب أيوب، وصححه يف صحيح اجلامع 3858املعجم الكبي للطرباين ) (4) 
( وهو حىت قوله "مث رخي عنه". ومل أجد تتمته  5306( وصححه له يف صحيح اجلامع )10827املعجم الكبي ) (5) 

،  2/407ة موضوعة. ينظر: املوضوعات البن اجلوزي يف املصادر األخرى اليت ذكرها املؤلف، وقد تكون الزايد
 ة سعد بن عامر عن أبيه، فيحرَّر. ، زايدة عما ذكر، ومن رواي 2/361الآللئ املصنوعة  

 مل أجده، وال يشبه األحاديث الصحيحة.  (6) 



62 

 

كافرًا أو فاجرًا قال له: ال مرحبًا بك وال أهاًل، أما إنك كنَت أبغَض من ميشي على وإذا كان  
ة، وبيُت الظلمة واحلزن، فما ظهري، كيف نسيتين؟ أما علمَت أين بيُت الدود، وبيُت الوحشِة والوحد

ختتلَف نعي بك. ويلتئُم عليه حىت صى آويتَك اليوَم وصرَت إيل ، فسرتَ  ا إذك يب؟ فأما الذي غر  
 .(1)أضالعه، ويُفَتُح له ابٌب إىل النار، فيدخُل عليه من حراِها ومسومها"

"يسلِاُط هللا يقول:   وروى ابن  أيب شيبة وابن ماجه عن أيب سعيد اخلدري قال: مسعت  رسوَل هللا
ينًا منها نفَخ يف على الكافِر يف قربِه تسعًة وتسعني تنِايناً، تنهشُه وتلدغُه حىت تقوَم الساعة، لو أن تناِ 

 .(2)ا. هـ  األرِض ما أنبتْت خضراء"

ني: أكرب  الثعابني. وحكمة  هذا العدد أنه كفٌر أبمساءِّ هللا احلسىن، وهي  تسعٌة والتن ِّني بوزنِّ سج ِّ
 .وتسعوَن امساً 

 

 أحوال العبد يف القرب

 

َع يف قربه، جاءْت أعمالُه الصاحلة، من صالة، ضِ امليِاَت إذا وُ أن  ورَد يف األحاديثِّ الشريفة،
ند ئكُة ع ال، وعمرة، فاحتوشتُه وصانتُه من مالئكِة العذاب، فتقوُل له املوصيام، وصدقة، وزكاة، وحجا 

ؤك، ونعمَ  ذلك: ابرك هللا لَك يف مضجعك، فنعمَ  ُء أخال  األصحاُب أصحابك. مث يدخُل عليه  األخالا
ٌة وال قلٌم وال قرطاس، وامَلٌك امسُه رومان، فيناديه: اي عبَد هللا، اكتْب عملك، فيقول: ليَس معي د
عًة من كفنه، مث جيعُل العبُد فيقوُل له: كفنَك قرطاسك، ومدادَك ريقك، وأصبعَك قلمك. ويقطُع له قط

ويذكُر حسناتِه وسيِائاته، كأنُه عمَل ذلَك كل ُه يف يوٍم واحد، مث  يكتب، ولو كان يف الدنيا غرَي كاتب،
َزْمَناُه طَآئَِرُه يف ُعُنِقِه وَُكل  ِإنَساٍن أَلْ }: يطوي املَلُك القطعَة ويعلِاقها يف عنقه، وهذا معَّن قوله تعاىل

َرْأ َكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيباً . َوُُنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتااًب يـَْلَقاُه َمنُشوراً  فإذا فرَغ  .(3){اقـْ

 

 (. وفيه اختالف ألفاظ. 1231( وقال: حديث حسن غريب، وضعفه يف ضعيف اجلامع )2460رواه الرتمذي ) (1) 
( تتمة للحديث  2460ولكنه يف سنن الرتمذي ) (. ومل أره يف سنن ابن ماجه،34187املصنف البن أيب شيبة ) (2) 

  السابق، وفيه )سبعني تنيناً(. ويف مسند ابن أيب شيبة: دراج، مسع أاب اهليثم. ودراج بن مسعان ضعيف كما يف حترير 
 يح الرتغيب، كما يف موقع الدرر السنية.  صح (، وأشي إىل أن األلباين حسَّنه يف1824التقريب )

 . 14-13سورة  اإلسراء، اآليتان  (3) 



63 

 

دخَل عليه عملُه الصالُ يف أحسِن صورٍة وأطيِب ريٍح وأنظِف ثياب، فيقوُل له: أان عمُلَك ، من ذلك
يدخُل عليك منكٌر ونكرٌي فيسأالنَك فال تدهش. مث يلقِانه ال حتزْن وال توَجل، فعماا قليٍل الصال، 

 .(1)حج ته

مذي والنسائي وابن ماجه وابن  داود السجستاين وأبو داود الطيالسي والرت وروى البخاري ومسلم وأبو 
مردويه وابن أيب شيبة وأبو جعفر الطحاوي والطرباين واحلكيم الرتمذي وأبو نعيم، عن عمر بن اخلطاب 

، األنصاري، وأيب سعيد املقربي، وأيب بكرة، وعبدهللا بن عباس  بوسعد بن أيب وقاص، وأيب هريرة، وأيب أيو 
وزيد بن اثبت،  العاص، وعبدهللا بن مسعود، وجابر بن عبدهللا،وعبدهللا بن عمر، وعبدهللا بن عمرو بن 

وأختها أمساَء بنتِّ أيب بكر  وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وعبدالرمحن بن حسنة، وعائشَة زوجِّ النيب  
 رواه  ومن روى عنه، ويف روايةِّ كل ِّ واحدٍ الصديق، وأمساَء بنتِّ يزيد، وأم ِّ بشر، وأم خالد، كلٌّ حبسبِّ ما 

ا حديٌث واحد  ، (2)زايدٌة على روايةِّ غيهِّ ونقٌص عنه، وقد أدجمت  رواايهتم كلَّها ووحَّدهتا وجعلتها كأهنَّ
 .223ص  6واألصل  مفصٌَّل يف شرحِّ العيين صحيح البخاري ج

كم قريبًا من فتنِة املسيِح الدجاال، فإن "إنه قد أوحَي إيل  أنكم تُفتَنوَن يف قبور : قال رسول  هللا
ُل له عملُه ، وميث  (3)امليِاَت إذا ُقرِبَ رُد ِت الروُح يف جسده، وجيلُس الرجُل الصالُ غرَي فزٍع وال مشغوب

ُل له: أبشْر مبا أعد  هللا لك، ، حسِن الثياب، فيقو الصاُل يف هيئِة رجٍل حسِن الوجه، طيِاِب الريح
فوجهَك  ،، من أنتريِن هللا تعاىل، وجنااٍت فيها نعيٌم مقيم، فيقوُل امليِات: بش رَك هللا خبأبشْر برضوا

 الذي جاَء ابخلري، فيقوُل له عملُه الصال: هذا يوُمَك الذي كنَت تُوَعد، وأان عمُلَك الصال.

 هداه: كنُت أعبُد هللا  ويقوالِن له: ما كنَت تعبد؟ فيقوُل إذا كانمث جييئُه مَلكا القرِب فيمتحنانهِ 
هللا، فيقوالِن له: هل رأيَت هللا؟ فيقول: ما ينبغي ألحٍد أن يرى هللا، فيقوالِن له: ما علُمَك هبذا الرجِل 

، وات بعناُه )يعنيان حممداً(؟ فيقول: هو حممٌد رسوُل هللا، جاَء ابلبيناِت واهلُدى، فآمناا به وأجبناه
 ا نعلُم أنَك تقوُل هذا.وصد قناه. فيقوالِن له: قد كنا 

وتُفَرُج له ُفرجٌة ِقَبل النار، فينظُر إليها حيطِاُم بعُضها بعضاً، فيقوالِن له: انظْر إىل ما وقاَك هللا. مث 
، فإنَك على اليقنِي كنت، اجلنة، فينظُر إىل زهرهتا وما فيها، فيقوالِن له: هذا مقعدك  لَ بَ تُفرُج له فرجٌة قِ 

 

/  2سئل احلافظ ابن حجر: هل أييت امليت ملك امسه رومان؟  فأجاب أبنه ورد بسنٍد فيه لني. ينظر تنزيه الشريعة  (1) 
 . 363/ 2، الآللئ املصنوعة 372

 وهل هو جائٌز هكذا؟  (2) 
 واخلصام. لبة من الشغب، وهو اجل (3) 
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، وعليه تُ   بعُث إن شاَء هللا تعاىل.وعليه متا

صاحلاً، فيقول: أرجُع إىل   له يف قربِه سبعوَن ذراعاً يف سبعني، وينو ُر له فيه، ويُقاُل له: نَْ  مث يـُْفَسحُ 
العروِس الذي ال يوقظُه إال أحبُّ أهله إليه، فهو على ذلك   كنومةِ أهلي فأخربهم، فيقوالِن له: نَْ 

 ضجعه.احلاِل حىت يبعثُه هللا من م

( فإنه إذا ُوِضَع يف قربه، أاتُه مَلكاِن على اختالفِّ الرواايتوأما الكافُر أو املنافُق أو املراتُب )
ا على األرض، أصواهُتما كالرعِد أسوداِن أزرقان، خيرقاِن األرَض أبنياهبما، هلما شعوٌر مسدولٌة جيرااهن

( من حديد، لو مقمعةٌ لعاصف، معهما ِمرزَب ٌة )القاصف، وأبصاُرمها كالربِق اخلاطف، ونفسهما كالريِح ا
األرِض ما أقلُّوها، خلُقهما ال يشبُه خلَق اآلدميني، وال خلَق املالئكة، وال خلَق  اجتمَع عليها أهلُ 

خلَق اهلواما، بل مها خلٌق بديع، يُقاُل ألحدمها املنكر، ولآلخر النكري،  الطري، وال خلَق البهائم، وال 
لسانِه فزعًا مشغوابً، فيقوالِن له: ما كنَت تعبد؟ فيقول: ال أدري. فيقوالِن: ال دريَت وال فينتهرانِه وجيُ 

لناَس يقولوَن تليت. مث يقوالِن له: ما تقوُل يف هذا الرجِل )أي حممد( فيقول: ال أدري، وإمنا مسعُت ا
مُعها اخللُق غرَي الثقلني شيئًا فكنُت أقوُل ما يقولون. فيضرابنِه بتلك املرزب ة، فيصيُح صيحًة يس

 نس واجلنِا(، ولو مسعوها لُصعقوا.)اإل

وتـُْفَرُج له فرجُة ِقبَل اجلنة، فينظُر إىل زهرهتا وما فيها من نعيم، ويُقاُل له: انظْر إىل ما َصرَف هللا 
قعدك، فإنَك على مث يـُْفَرُج له فرجٌة إىل النار، فينظُر إليها حيطِاُم بعُضها بعضاً، فُيقاُل له: هذا معنك: 

، وعليه تُبعث. ويقوالِن لألرض: التَ  ئمي عليه، فتلتئُم عليه، فتختلُف الشكِا كنت، وعليه متا
 .(1)احلديث  ا ه.  .أضالعه، فال يزاُل يف قربِه معذ ابً حىت يبعثُه هللا من مضجعِه"

يب، من غيِّ أن ويكون  اإلنسان   يقدَر على القيامِّ والقعود،   يف قربهِّ والروح  فيه مبقدارِّ ما يسمع  وجي 
كهيأةِّ الغرغرة، وقد ارتعدْت نفسه  من هولِّ ما يرى، وصاَر الرتاب  له كاملاء، حيثما حتوََّل انفسَح ووجَد فيه 

سبِّ ما كاَن عليه عمله  فرجة، ومن الناسِّ من يتلجلج  يف اجلواب، فيجيب  عن بعضها فقط، على ح
 فاجٍر يف قربهِّ مبثل ما كان خياف  منه يف حياته.  الدنيا، ويعذَّب  كلُّ   واعتقاده  يف

ومن ماَت قبَل أن يبلَغ احللم، فإنه ي عطى من العقلِّ واحلياةِّ بقدرِّ ما ي درِّك  فيه ما يرى من نعيمِّ اجلنةِّ  
 مكلَّف، سواٌء أكاَن من أطفالِّ املسلمنَي أو من غيِّ جهنم، من غيِّ أن ي سأَل عن شيء، ألنه  غي   وعذابِّ 

 

. وما أشار إليه يف صحيح البخاري فهو خمتصر  223/ 6ينظر ما قاله املؤلف من أنه مفصَّل خترجيه يف شرح العيين  (1) 
(، ويف مصادر أخرى زايدات كما ذكر املؤلف، مثل مسند  905(، صحيح مسلم )86قليل، مثل كتاب العلم )

  مجيع الرواايت. أحترَّ ( الذي صحح إسناده الشيخ شعيب. ومل  26970أمحد )



65 

 

 الِّ املسلمني.أطف

عنه لسانه، فأبواُه يهوِادانه، أو ُد على الفطرة، حىت يـُْعِرَب "كلُّ مولوٍد يولَ الشريف:  ويف احلديثِّ 
 .(1). رواه أبو يعلى املوصلي والطرباين والبيهقي عن األسود بن سريع ميجِاسانه" ينصِارانه، أو

 ما يرى، حبسبِّ ما كاَن عليه يف الدنيا من املؤمن ، ويرى من النعيمِّ واجلحيمِّ  وبعَد ما ي سأل  العبد  
كان اللذانِّ  األعمال الصاحلةِّ وغيها، والقيامِّ ابلواجبِّ عليه واجتنابِّ ما هنى عنه، أو عدمِّ ذلك، يتلقَّاه  امللَ 

ْدَت كاان معه يف احلياةِّ الدنيا، ومها رقيٌب وعتيد، فيقوالنِّ له: ال ختْف وال حتزن، وأبشْر ابجلنةِّ اليت كنَت و عِّ 
 هبا.

صورٍة وأطيبِّ ريح، حىت أييَت احلساب، مث منه إىل حيث  أراَد هللا  ح  يف أحسنِّ ـويكون  معه  عمله  الصال
 كمهِّ وعدله.تعاىل له بفضلهِّ وكرمهِّ، أو حب

 

 غُة السؤال يف القربل

 

الشافعي: سؤال  القربِّ أبربعِّ كلماٍت على أيب شجاع يف الفقه  تهيف حاشي قال الشيخ الباجوريُّ 
ما  سراينية، وهي: )اتره( أي: قم اي عبدهللا، )اترح( أي: فيَم كنت؟ )كاره( أي من ربُّك؟ )ساحلني( أي:

تقول  يف هذا الرجلِّ الذي ب عَِّث فيكم، يعين حممداً. وقال: إن حفَظ هذه الكلماتِّ األربعِّ دليٌل على حسنِّ 
 اخلامتة.

تهِّ على اجلوهرة: وي سأل  كلُّ واحٍد بلسانهِّ على الصحيح، خالفًا ملن قال ابلسرايين، وقاَل يف حاشي
 ولذلك قال بعضهم:

 العينانِّ ومن عجيبِّ ما ترى 
 أفىت هبذا شيخنا البلقيين
 أن سؤاَل القربِّ ابلسرايين 

 ( 2)ومل أره  ألحٍد بعيين

 

(، السنن الكربى للبيهقي  828( ووثق الشيخ حسني أسد رجاله، املعجم الكبي للطرباين )942مسند أيب يعلى ) (1) 
(، وهو أقرب إىل لفظ األول. وأصله يف الصحيحني، من  4559(، وصححه يف صحيح اجلامع الصغي )11923)

 حديث أيب هريرة. 
: وقع يف فتاوى شيخنا شيخ اإلسالم علم  147الصدور بشرح حال املوتى والقبور ص شرح  قال اإلمام السيوطي يف  (2) 
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 حملاجة منكٍر ونكري

 

: من كتَب هذه األمساَء وجعلها يف النووية نقاًل عن الشيخ عبدالرب ِّ  يف شرحه األربعني قال الشربخييت
 قربِّ امليتِّ حاجَّْت عنه امللكني، وهي: 

األسود بن يزيد، عامر بن ، (1)أويس القرين، أبو مسلم اخلوالين، مسروق بن األجدع، الربيع بن خثيم
 .(2)هرم بن حي ان، احلسن البصري، معروف الكرخي  عبد قيس،

 

 لألمواتقات وإهداء ثواهبا  الصد

 

"ما امليُت يف قربِه إال شبَه الغريِق املتغوِاث، ينتظُر دعوًة من أٍب أو أمٍا أو ولٍد يف احلديث الشريف: 
 على أهِل أو صديٍق ثقة، فإذا حلقتُه كانْت أحب  إليه من الدنيا وما فيها، وإن هللا عز  زجل  لُيدخلُ 

من دعاِء أهِل الدنيا أمثاَل اجلباِل من الثواب، وإن هديَة األحياِء إىل األمواِت االستغفاُر هلم  القبورِ 
والصدقُة عليهم، أتتيِه هبا املالئكُة يف أطباٍق من نوٍر على رأِس القرب، فينادونه: اي صاحَب القرِب 

ه يف قربه، وتكوُن له نوراً، فيقوُل اقبلها، فتدخُل عليالغريب، إن أهلَك قد أهَدوا إليَك هذه اهلديَة ف
 .(3).هـ  . اامليت: جزى هللا عين أهلي خرَي اجلزاء"

 

الدين البلقيين أن امليت جييب السؤال يف القرب ابلسراينية، ومل أقف لذلك على مستند، وسئل احلافظ ابن حجر عن  
 ه. لسان ذلك فقال: ظاهر احلديث أنه ابلعريب، قال: وَيتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد ب 

 يف األصل: خيثم.  (1) 
 قلت: ال ينظر يف هذا، إمنا عمله هو الذي َياجج عنه.  (2) 
، وعلق عليه احلافظ العراقي بقوله: أخرجه أبو  712/ 4حىت قوله "االستغفار" أورده اإلمام الغزال يف اإلحياء  (3) 

لواحد، قال الذهيب: حدث عن  منصور الديلمي يف مسند الفردوس عن ابن عباس، وفيه احلسن بن علي بن عبدا 
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، ودعاٍء واستغفار، وإطعامِّ طعام، وحجٍ  وعملِّ خٍي دائم، وغيِّ ذلَك من ةِّ قرآنٍ ءفالصدقة ، من قرا
عه  ابالتفاقِّ عند أهلِّ السنَّةِّ واجلماعة، وي ثاب  وجوهِّ الرب ِّ املشروعة، يصل  ثواهبا للميت، ويبتهج  هبا، وتنف

الل، وخالصًة من كل ِّ رايٍء املتصد ِّق  أيضًا على صدقاتهِّ اخلييةِّ هذه، ولكْن بشرطِّ أن تكوَن من املالِّ احل
ومسعة، فإن هللا تعاىل طي ٌِّب ال يقبل  إال ما هو طي ِّب، وقد ذكَّران هللا تعاىل بذلك، وجعل ذلك التذكَي 

 ديدانً، من حيث  نكر ِّره  يف كل ِّ صالٍة بقراءةِّ التشهد: التحيَّات  هلل، والصلوات  والطي ِّبات.

كاَن من مالِّ املتصد ِّقِّ نفسه، أو من املالِّ الذي انتقَل إليه ابإلرثِّ فالصدقة  من املالِّ احلرام، سواٌء أ
 يه به.ممَّن ي تصدَّق  عنه، ال ثواَب فيه للمتصد ِّق وال للمتصدَّقِّ عل

وإقراء  القرآنِّ ابألجرةِّ ال ثواَب فيها، وال يصل  إىل امليتِّ منها شيء، وَيرم  على القارئِّ أن أيخَذ 
واملطاعم  واملشارب  اليت ت طَعم  وت سقى صدقًة عن روحِّ  رم  على املعطي أن يعطَيه .ه، وَياألجرَة على قراءت

َا الصََّدقَات  لِّْلف َقرَا قٌي حمتاٌج ال غيه، فإن هللا تعاىل يقول:امليت، ال ي قَبل  منها إال ما أكَله  أو شربه  ف  { ء}إِّمنَّ
 .(1)اآلية

ابلزايرةِّ لقربه، والتصدُّقِّ عن روحهِّ يف وقٍت دوَن وقت، ال  املي ِّتِّ على احلي ِّ أن يتعهَّده   ومن حقوقِّ 
سعاد يف سيَّما إذا كان شديَد العالقةِّ به يف حياته، من صداقٍة أو قرابة، فقد نقلت  يف كتايب )لوامع اإل

 .(2)جوامع األعداد( ال يكون  الصديق  صديقاً حىت َيفَظ صديَقه  يف ثالث: يف غيبتهِّ ونكبتهِّ ووفاته

 

 زايرة القبور

 

وفيها فائدٌة للزائرِّ واملزور، إذا ر وعَي فيها احلكم  الشرعي، ففي احلديثِّ الشريف:  زايرة  القبورِّ مشروعة،
عن زايرِة القبور، أال فزوروها فإهنا ترقُّ القلب، وُتدمُع العني، وتزهِاُد يف الدنيا، وتذكِاُر  "كنُت هنيتكم 

 .(3). رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، واحلاكم عن أنساآلخرة، وال تقولوا ُهجراً"يف  

 

 وذكر أنه ال أصل له.  115/ 1روحني هشام بن عمار حبديث ابطل. وما بعده رواه ابن حبان يف كتاب اجمل
 . 60من سورة التوبة، اآلية  (1) 
 لعله مما ينسب لعلي رضي هللا عنه.  (2) 
فيه "وتزهد يف الدنيا"، وأورده له   ( واللفظ للحاكم، لكن ليس1393(، املستدرك للحاكم ) 1571سنن ابن ماجه ) (3) 

( وليس فيه تلك  4584يف صحيح اجلامع ) ، فلعله اختالف نسخ؟ وقد صححه له 148/ 3يف فتح الباري 
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وحنن إن شاَء هللا وكيفية  الزايرةِّ أن يقوَل الزائر: سالٌم عليكم أهَل دايرِّ قوٍم مؤمنني، أنتم السابقون، 
فية، أبشروا أبن الساعة آتيٌة هللا املستقدمنَي منكم واملستأخرين، نسأل  هللا لنا ولكم العا بكم الحقون، يرحم  

ال ريب فيها، وأن هللا يبعث  من يف القبور، اللهم ربَّ هذه األجسادِّ البالية، والعظامِّ الناخرة، اليت خرجْت 
 والغفران، والرمحةِّ واإلحسان، من فضلك صي َِّب العفوِّ ئنة، أنزْل عليها من الدنيا وهي بَك مؤمنٌة مطم

 ماً. اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتن ا بعدهم.ا مين حتيًة وسالوأوصْل إليه

رواه  ."اقرأوا على مواتكم يس"مث يقرأ ما تيسََّر من القرآن، ويستحبُّ أن يقرأ سورَة يس، حلديث: 
 .(1)وابن ماجه وابن حب ان واحلاكم عن معقل بن يسار، وهو حديث حسناإلمام أمحد وأبو داود  

وال يهدي من الثوابِّ إال ثواَب قراءةِّ القرآنِّ فقط، ألنه كالم   القرآنِّ إليهم،ويهدي ثواَب ما قرأه  من 
سبيٍح وحتميٍد وهتليٍل رب ِّ العاملني، ويف قراءتهِّ الثواب  لألحياءِّ واملي ِّتني، وإمنا يهدي ثواَب غيهِّ تبعًا له، من ت

 .وتكبي، وصالٍة وسالٍم على النيب ِّ 

ف  لألمواتِّ لةِّ اجلمعةِّ إىل مساءِّ ليلةِّ السبت، فإنه يف تلَك املدَّةِّ ي كشَ الزايرة  من مساءِّ لي وتستحبُّ 
عليه، فإنه  عن أبصارهم وبصائرهم، فيوَن زائريهم ويعرفوهنم، وإذا مرَّ احليُّ بصاحبِّ قرٍب كاَن يعرفه  وسلَّمَ 

ان يعرفُه يف الدنيا، فيسلِاُم "ما من رجٍل ميرُّ بقرِب رجٍل كصاحَب القربِّ يردُّ عليه السالم، كما يف حديث: 
 .(2)عليه، إال رد  هللا عليِه روَحُه حىت يرد  السالم"

 ته.إذا دعا للمي ِّتِّ املؤمن، كما ي ثيبه  إذا صلَّى على جناز   وإن هللا تعاىل ي ثيب  احليَّ 

"من زاَر قرَب والديِه أو ومن بر ِّ الوالدينِّ أن ي كثَِّر الولد  من زايرةِّ قربِّ والديه، ففي احلديثِّ الشريف: 
. رواه ابن عدي عن أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل أحدمها يوَم اجلمعة، فقرأ عندُه يس، غفَر هللا له"

 .(3)عنه

 

 (. 4279اجلملة. وضعفه البن ماجه يف ضعيف اجلامع )
ان يف  (، اإلحس1884(، سنن ابن ماجه )3121( وضعفه  الشيخ شعيب، سنن أيب داود )20316مسند أمحد )  (1) 

ن ضعفه هلم يف  (، لك 2074( وقوَّى إسناده الشيخ شعيب، املستدرك للحاكم )3002تقريب صحيح ابن حبان )
 (. 1072ضعيف اجلامع الصغي )

،  380/ 10(، وابن عساكر يف اترخيه اتريخ مدينة دمشق 3175رواه اخلطيب البغدادي يف اترخيه اتريخ بغداد ) (2) 
 (. 5208الصغي ) ، وضعفه يف ضعيف اجلامع65/ 27

عدي: ابطل ليس له أصل، ولذلك قال   ذكره يف ترمجة عمرو بن زايد، وقال فيه ابن  152/ 5الكامل يف الضعفاء  (3) 
 (. 5606األلباين: موضوع. ضعيف اجلامع الصغي )
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 ولده:  هـ يوصي1132املتوىف سنة    ي،قال املرحوم حممد بن إبراهيم الدكدكجي الدمشق

 زْر والديَك وقْف على قربيهما
 لو كنَت حيث  مها وكاان ابلبقا

 

 فكأين بَك قد ن قلَت إليهما 
 زاراك َحْبوًا ال على قدميهما

 

اسدِّ وزايرة  القبورِّ املشروعة  واألمر  هبا للرجالِّ دون النساء، أما النساء  فإهننَّ ممنوعاٌت من زايرهتا، للمف
زائراِت القبور، واملتخذيَن عليها املساجَد  "لعَن هللااليت تكون  منهنَّ وبسببهن ، ففي احلديثِّ الشريف: 

 .(1). رواه أبو داود عن ابن عباسوالسُّرج"

 .والزائرة  منهن للقبورِّ ترجع  ملعونة، مأزورًة غَي مأجورة

 

 تشريح امليت والتمثيُل فيه

 

وهو تعليم  طلبةِّ الطب ِّ  جسدهِّ وتقطيعه  وكسر  عظمه، ولو لغرٍض طيب، َيرم  تشريح  امليت، أي تشريط  
تركيَب اجلسدِّ وأوضاَعه  وما اشتمَل عليه، ومعرفة  سببِّ وفاته، وغي  ذلك من األمورِّ املتعل ِّقةِّ بفن ِّ الطب، 

 ، وحرمته  ميتاً كحرمتهِّ حيًّا.(2)و حي  ألنه ورَد أنه يؤذيهِّ وهو مي ٌِّت ما يؤذيه وه

، واحلاكم  عن عمران بن حصني، والطرباين عن (3)بن يزيد اريُّ وأمحد بن حنبل عن عبدهللا وروى البخ
 .(4)لةهنى عن املث عبدهللا بن عمر واملغية بن شعبة، أن رسوَل هللا 

ام أمحد وأبو داود وابن ماجه عن ، رواه اإلم""كسُر عظِم امليِاِت ككسرِه حياً  ويف حديٍث آخر:

 

 (. 4691(، وضعفه له ولغيه يف ضعيف اجلامع )3236سبق خترجيه، وهو يف سنن أيب داود ) (1) 
ي جبار  املقصود حديث: "ادفنوا مواتكم وسط قوم صاحلني، فإن امليت يتأذى جبار السوء كما يتأذى احل إذا كان  (2) 

 (. 263السوء" الذي ورد يف احللية، فإنه موضوع. ضعيف اجلامع الصغي )
 يف األصل "زيد" وهو عبدهللا بن يزيد األنصاري، كما يف صحيح البخاري املوثق اتلياً.  (3) 
( وصحح الشيخ شعيب إسناده، املستدرك  18762(، مسند أمحد )2474ري، كتاب املظامل ) صحيح البخا (4) 

(. وصححه للطرباين يف صحيح اجلامع الصغي  894(، )13485(، املعجم الكبي للطرباين )7843للحاكم )
(6899 .) 
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 ، أي: يف اإلمث.(1)عائشة

 رواه ابن ماجه عن أم ِّ  .حليِا يف اإلمث"ا "كسُر عظِم امليِاِت ككسِر عظمِ واحلرمة  كما يف حديثِّ 
 .(2)سلمة

 : ملك ويتأملَّ، خالفاً ملا قاله املتنيب، فإنه شاعٌر ال عاوامليت  يتأذَّى من ذل

 ن  عليهيهْن يسهلِّ اهلوان مَ 
 

 ما جلرٍح مبي ٍِّت إيالم   
 

حوه، فإنه ال ميلك  حقَّ وأيمث  أشدَّ اإلمث إذا أوصى أبن ي عطى جسده  أو ي باَع لألطباءِّ بعد موتهِّ ليشر ِّ 
 كما يفعله  بعض  سخفاءِّ العقولِّ وضعفاءِّ االعتقادِّ أو عدميوه.هبا  بيعِّ نفسهِّ أو الوصيةِّ  

 

 بناء القبور وتشييدها

 

رجِّ والقناديلِّ فيها، واختاذها مساجد، ييد  الق ببِّ عليها، وإشعال  السُّ صيصها، وتشي كرَه  بناء  القبورِّ وجت
ي ذلك إىل كما ي فَعل  هذا يف قبورِّ بعضِّ أهلِّ مظنَّةِّ الصالحِّ والوالية، خيفًة من أن يؤد ِّ   وجتليلها ابلستور،

األصنام قباًل بسببها، ويف بناءِّ القبورِّ وعليها ضرٌر ابلدفني فيها، ففي احلديثِّ  عبادهتا كما كانْت عبادة  
ْ قربه"الشريف:    .(3)"ال يزاُل امليُت يسمُع األذاَن ما ل يطني 

كومًة من تراٍب مستطيلًة بني حجرين، حجٍر عند الرأس، وحجٍر عند القدمني، لي علَم   ويكفي أن تكونَ 
 فيه.  املتوىفَّ من غي إطنابٍ   اسم    هال ي نبش. وال أبَس بوضعِّ لوٍح عليه فيأن ما بينهما قرباً، ف

يها لألنبياءِّ واألولياءِّ وأهلِّ العلمِّ وقال بعض  العلماء من الشافعية: جيوز  بناء  القبورِّ وتشييد  الق ببِّ عل
 والصالح؛ احرتاماً هلم وتكرمياً للعلمِّ والصالحِّ الذي كانوا عليه.

. رواه هنى أن يُقعَد على القرب، وأن جُيص َص أو يُبَّن عليه أن رسوَل هللا  عبدهللا،وعن جابر بن 

 

 (. 4478ي ) (، صحيح اجلامع الصغ24783(، مسند أمحد )1616(، سنن ابن ماجه )3207سنن أيب داود ) (1) 
 (. 4170(، ضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي )1617سنن ابن ماجه ) (2) 
 . 132/ 2( قال احلافظ ابن حجر: إسناده ابطل. تلخيص احلبي  7587الديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطاب )رواه  (3) 
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 .(1) د ومسلم وأبو داود والنسائياإلمام أمح
 

 القبور وامتهاهنااحرتام  
 

لألكل والشرب، واحلديثِّ  للتوصُّل إىل قرٍب آخر، واختاذها مقاعدَ  ي كرَه  دوس  القبورِّ واملرور  عليها
 واللغطِّ وه زءِّ القول، حىت لقراءةِّ القرآنِّ أيضاً، والصالةِّ إىل جهتها، ملا فيه من شبهةِّ الصالةِّ هلا.

"ألْن جيلَس أحدكم على ُجٍر فُتحِرَق ثيابَُه فتخُلَص إىل جلده، خرٌي له من ثِّ الشريف: ففي احلدي
 .(2)م وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أيب هريرة. رواه اإلمام أمحد ومسلأن جيلَس على قرب"

. رواه اإلمام أمحد ومسلم وأبو داود "ال جتلسوا على القبوِر وال تصلُّوا إليها"ويف حديٍث آخر: 
 .(3)والرتمذي والنسائي عن أيب َمْرثد الغنوي

 :ويقول أبو العالء املعري

 صاحِّ هذي قبوران متأل الرحـ
 ًا مراراً ر بَّ قرٍب قد صاَر قرب 

 ودفنٍي على بقااي دفنيٍ 
 خف ِّفِّ الوطَء ما أظنُّ أدمَي الـ
ْر إنِّ استطعَت يف اهلواءِّ ر ويداً   سِّ

 قبيٌح بنا وإن قد م العهـو 
 

 ـَب فأين القبور  من عهدِّ عادِّ  
 ضاحٍك من تزاحمِّ األضدادِّ 
 دِّ من قدميِّ األزمانِّ واآلاب

 أرضِّ إال من هذهِّ األجسادِّ 
 فاتِّ العبادِّ ال اختيااًل على ر  

 (4)ـد  هوان  اآلابءِّ واألجدادِّ 
 

 

 

حيح  (، ص2027(، سنن النسائي )14181(، مسند أمحد ) 3225(، سنن أيب داود )970صحيح مسلم ) (1) 
 (. 6841اجلامع الصغي )

(، سنن النسائي  1566(، سنن ابن ماجه )8093(، مسند أمحد )3228(، سنن أيب داود ) 971صحيح مسلم ) (2) 
(. وورد يف األصل "فيحرق... فيخلص". وتصحيحه من  5042(، وصححه يف صحيح اجلامع الصغي )2044)

 مصادره. 
(، مسند أمحد  760(، سنن النسائي ) 1050سنن الرتمذي ) (، 3229(، سنن أيب داود )972صحيح مسلم ) (3) 

 (. 7229لصغي )(، وصححه يف صحيح اجلامع ا17254)
 . 135/ 1معاهد التنصيص   (4) 
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 اختيار حمل الدفن

 

قطٍر أن يكوَن هلم حملٌّ خمصوٌص يدفنوَن فيه مواتهم خاصًَّة من غيِّ اختالطِّ  الناس  يف كل ِّ اصطلَح 
 املشروع، وإمنا املشروع  اختيار   مرِّ أمواتِّ قوٍم آبخرين، سواٌء أكانوا صاحلنَي أو غَي صاحلني، وليَس هذا ابأل

، من أجلِّ ذلك ( 1)الدفنِّ بقربِّ أهلِّ الصالحِّ ومظنةِّ العلمِّ واهلداية، فإن هؤالءِّ بركٌة على األحياءِّ واألموات
"ادفنوا مواتكم وسَط قوٍم صاحلني، فإن امليِاَت يتأذ ى جباِر السوِء كما يتأذ ى ورَد يف احلديثِّ الشريف: 

يتعوَّذ  من جارِّ السوءِّ بعد  . وكان رسول هللا(2)عن أيب هريرةرواه أبو نعيم يف احللية  .السوِء" احليُّ جبارِ 
 ."اللهم إين أعوُذ بك من جاِر السوِء يف داِر املُقامة"ذاته، منها: املوت، كما ورَد يف بعضِّ أدعيتهِّ وتعوُّ 

 .(3)رواه الطرباين عن عقبة بن عامر

إذا مل يكْن من  مع من هو مثله، وإال أهلِّ الصالح، حىت يكوَن كلُّ شخصٍ وهذا إذا كان امليت  من 
، فإن دفنه جبوارِّ الصاحلنَي يؤذيهم ويضرُّهم، وال ينفعه  جوارهم، كما أن األرَض املقدَّسَة ال أهلِّ الصالح

 تقد ِّس  عاصياً ولو د فَِّن يف الكعبة.

 

 نقل امليت من جهة جلهة

 

بالدِّ اإلسالم، قبل الدفنِّ وبعده، تباعدًا به عن جماورةِّ  بالدِّ الكفرِّ لي دفَن يفجيوز  نقل  من ماَت يف 
ى جبارِّ السوءِّ كما يتأذَّى احليُّ جبار السوء، وال جيوز  نقل  من ماَت يف بالدِّ أهلِّ الكفر، فإن املي َِّت يتأذَّ 

ا واحدة، بل ي دَفن  حيث  مات، إال إذا  عده، ألن بالَد اإلسالم كلَّهاإلسالمِّ من بلٍد إىل بلٍد قبَل الدفنِّ وب
شى على القربِّ ةفعش  بكانتِّ األرض  اليت د فَِّن فيها مغصوبة، أو استحقَّْت   من طغيانِّ املياه، أو ، أو أن خي 

 

، "السالم عليك أيها  73سورة هود، اآلية  {َرمْحَت  اَّلل ِّ َوبـَرََكات ه  َعَلْيك ْم َأْهَل اْلبَـْيتِّ  } الربكة من هللا سبحانه وتعاىل (1) 
 النيب ورمحة هللا وبركاته". 

 ان حكمه أنه موضوع. سبق خترجيه وبي (2) 
( من حديث أيب هريرة، الذي حسَّنه يف صحيح  1951اللفظ املباشر الذي أورده املؤلف هو للحاكم يف املستدرك ) (3) 

( أوله "اللهم إين أعوذ بك من يوم السوء"  810(، وحديث الطرباين يف معجمه الكبي )1290اجلامع الصغي )
 (. 1299". وقد حسَّنه كذلك يف صحيح اجلامع الصغي )وآخره: "ومن جار السوء يف دار املقامة
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حينئٍد ي نَقل  من قربهِّ حملٍ  يتغوَّط  به، فإنه  ه، أبن يكوَن د فَِّن يف مزبلة، أوالكفَّار به، أو امتهان من عبثِّ 
ء أن ينقلوا ميتاً كان صديقاً هلم واألصدقاِّ  ومن لؤمِّ األهلِّ  عليه فيه. د فَن فيه إىل قرٍب آخر، آمَن وأسلمَ  الذي

يشي ِّدونه له بني البيوت، حبجَّةِّ أنه رجٌل عظيم، أو زعيٌم  يف حياتهِّ من جوارِّ قبورِّ املسلمنَي الصاحلنيِّ إىل قربٍ 
، وإن هؤالءِّ يف كل ِّ وقت ابلبنان، ويقصدَ وزعامته  أن يكوَن له قرٌب ومقاٌم منفرٌد ي شار  إليه  تقتضي عظمته  

ءِّ األوفياء   ء يـَْوَمئٍِّذ بـَْعض ه ْم لِّبَـْعٍض َعد وٌّ إِّالَّ اْلم تَّقِّنَي{ يصد ق  عليهم قول  هللا جلَّ وعال: األخالَّ الَّ  (1)}اأْلَخِّ

 كنَت ل أنَت يف الدنيا.  يت  لكل ِّ واحٍد منهم: اي ليَت بيين وبينَك ب عَد املشرقني، فبئَس القرينويقول  امل

 

 املوت يف األايم املباركة

 والدفن يف األراضي املقدسة

 

موا فرصَة احلياة، يف األزمنةِّ واألمكنةِّ واألشخاص؛ رمحًة منه بعباده، ليغتن إن هلل جلَّ وعال خواصَّ 
عليهم لوَن إليه بصاحلِّ أهلِّ أرضهِّ ومسائه، فيعطف  قدَّسة، ويتوسَّ ون إليه يف األزمنةِّ املباركةِّ واألمكنةِّ املفيلجؤ 

 ابلرمحةِّ واملغفرةِّ والعفوِّ عنهم يف الدنيا واآلخرة.

كة فهي: يوم  اجلمعةِّ وليلتها، وليلة  العيدين، ويوم  عرفة، وليلة  النصفِّ من شعبان، وليلة  أما األزمنة  املبار 
 القدر.

 يومِّ اجلمعةِّ أنه يوم  أفضل  األايمِّ والليال املباركةِّ كل ِّها وأعظم ها. ومن خصائصِّ ويوم  اجلمعةِّ وليلتها مها 
أحوالِّ األحياءِّ من أهليهم، عن ي كَشف  لألمواتِّ عيد، وفيه ساعة  اإلجابة، وفيه جتتمع  األرواح، وفيه 

ريَن منهم بسببِّ أ  عماهلم الشر ِّية، وفيه ت زار  القبور، فيفرحوَن للصاحلنَي منهم أبعماهلم اخليية، وَيزنوَن للمقص ِّ
ى فتنَة القربِّ فال ي سأل  فيه، وفيه يرتفع  عن األمواتِّ عذاب  القربِّ طوَل ذلك اليوم، واملي ِّت  يوَم اجلمعةِّ يوقَ 

م، وفيه ُأدِخَل لشمُس يوُم اجلمعة، فيه ُخِلَق آد"خرُي يوٍم طلعْت فيه اوقد جاَء يف احلديثِّ الشريف: 
قُِبض، وفيه تقوُم الساعة، وما على وجِه األرِض داب ٌة إال  ه ُأهبَط منها، وفيه تِيَب عليه، وفيهاجلنة، وفي

آدم، وفيه ساعٌة ال  إال ابنَ صيخًة حىت تطلَع الشمُس شفقًا من الساعة، وهي ُتصبُح يوَم اجلمعة مُ 
رواه اإلمام مالك واإلمام أمحد  .يصادفها عبٌد مؤمٌن وهو يف الصالِة يسأُل هللا شيئًا إال أعطاُه إايه"

 

 . 67اآلية  سورة الزخرف، (1) 
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 .(1)اري ومسلم وأبو داود وابن حبان واحلاكم، عن أيب هريرةوالبخ

رمضاَن دخَل اجلنة، ومن وافَق موتُه عند انقضاِء "من وافَق موتُه عند انقضاِء ويف حديٍث آخر: 
 .(2)رواه أبو نعيم يف احللية عن ابن مسعود  .اجلنة"  صدقٍة دخل

رواه  .، أو ُمفطرًا من رمضان"خرُي ما ميوُت عليه العبُد أن يكوَن قافاًل من حجا "ويف حديث آخر: 
 .(3)الديلمي يف مسند الفردوس، وهو حديٌث حسن

وأما األماكن  املقدَّسة  فهي: مكة  املكرمة، واملدينة  املنوَّرة، واملسجد  األقصى وما حوَله  يف القدسِّ 
رواه  .َت يف أحِد احلرمني، بعثُه هللا يوَم القيامِة من اآلمنني"ما"من الشريف، ففي احلديثِّ الشريف: 

 .(4)الدارقطين

رواه  ."من استطاَع أن ميوَت ابملدينِة فليمْت هبا، فإين أشفُع ملن ماَت هبا"ويف حديٍث آخر: 
 .(5)د بن حنبل وابن حبان عن ابن عمرماجه واإلمام أمحالرتمذي وابن  

 .ارَك وتعاىل ابرَك ما بني العريِش والفرات، وخص  فلسطنَي ابلتقديس""إن هللا تبويف حديٍث آخر: 

 

( وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، إمنا اتفقا على أحرف من أوله،  1030املستدرك للحاكم ) (1) 
(. ولفظه  241( قال الشيخ شعيب: إسناده قوي. موطأ مالك )2772اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )

( قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم،  23842)أقرب إىل املصادر الثالثة السابقة. مسند أمحد 
(، صحيح البخاري، كتاب اجلمعة  854( )وهو مثل املصادر األ ول(، صحيح مسلم )1046سنن أيب داود )

 (. وعند الشيخني قسم من احلديث يف أوله كما ذكر احلاكم. 935)
 (. 5869ضعفه يف ضعيف اجلامع )وقال أبو نعيم: غريب من حديث طلحة. و   23/ 5ية األولياء  حل (2) 
، واأللباين يف ضعيف اجلامع  531/ 1هكذا حسَّنه املؤلف؟ وقد ضعفه املناوي يف التيسي بشرح اجلامع الصغي  (3) 

 (. 2927الصغي ) 
(، ومن حديث جابر  4158عب اإلميان من حديث أنس )مل أجده للدراقطين، ولعله يعين البيهقي، فقد رواه يف ش (4) 

( ويف سنده عبدالغفور بن سعيد األنصاري، ذكر البيهقي )يف احلديث  4180ومن حديث سلمان ) (، 4181)
(. وقد أورد ابن اجلوزي احلديث يف املوضوعات  4152األخي( أنه ضعيف، ومن حديث رجل من آل اخلطاب )

هي تبحث يف  ي اقتصر على تضعيفه؟ ويبدو أن احلديث له رواايت وطرق، و لكنه ن قد من أن البيهق  129/ 2
 إىل حترير وتفصيل. األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وحتتاج  

( وقال: حديث حسن غريب، مسند  3917(، سنن الرتمذي ) 3741اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ) (5) 
 (. 6015امع الصغي )(، وصححه يف صحيح اجل3112(، سنن ابن ماجه ) 5818أمحد )
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 .(1)ر عن زهي بن حممد بالغاً رواه ابن عساك

وقد طلَب األنبياء  والصاحلوَن الدفَن يف البقاعِّ املباركةِّ زايدًة يف التقديسِّ احلاصلِّ من أعماهلم الصاحلة، 
قدَّسة، وقد أرسَل أبو الدرداءِّ لسلماَن الفارسي رضَي هللا تعاىل إهنم ال تقد ِّسهم األرض  املوأما الع صاة  ف

عنهما يقول  له: هلمَّ اي أخي إىل األرضِّ املقدَّسة، فلعلَك أن متوَت فت دفَن فيها، فأرسَل إليه سلمان  
 .(2)ا هـ  .عمل ه  ، وإمنا يقد ِّس  كلَّ إنسانٍ الفارسيُّ يقول: اعلْم اي أخي أن األرَض املقدَّسَة ال تقد ِّس  أحداً 

 أمجعني.من خيارِّ الصحابةِّ رضي هللا عنه وعنهم  وهذا تواضٌع منه، فإنه  

 

 ذكُر أمور تُنجي من عذاب القرب

 

"رابُط يوٍم وليلٍة خرٌي من صياِم شهٍر احلديثِّ الشريف:  منها: الرابط  يف سبيلِّ هللا عزَّ وجلَّ، ففي
. رواه مسلم عن مه، وإن ماَت جرى عليه عملُه الذي كاَن يعملُه، وُأجرَي عليه رزقُه، وَأِمَن الفت ان"وقيا

 . (3)سلمان الفارسي

"هي املانعة، هي : كلَّ ليلة، فقد قال رسول هللا{  }تـََباَرَك الَّذِّي بَِّيدِّهِّ اْلم ْلك   ومنها: قراءة  سورةِّ 
 .(4)سرواه الرتمذي عن ابن عبا  .من عذاِب القرب" ، تنجيهِ املُنجية

 .(5)يف مرضِّ املوت، ويف ذلك حديٌث وارٌد أيضاً }ق ْل ه َو اَّللَّ  َأَحٌد{  ومنها: قراءة   

رواه اإلمام أمحد والرتمذي  .بطنُه ل يعذ ْب يف قربه" "من قتلهُ ومنها: من ماَت ببطنه، حلديث: 
 .(6)ة وسليمان بن ص ردطوالنسائي وابن حبان، عن خالد بن عرف

 

 (. 1576هذا منقطع. وضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي )  وقال: 140/ 1اتريخ مدينة دمشق  (1) 
 . 150/ 1اتريخ مدينة دمشق  (2) 
 أكملته من الصحيح. ( وكان يف األصل نقص  1913صحيح مسلم، كتاب اإلمارة ) (3) 
 (. 6101عيف اجلامع الصغي )( وقال: حديث حسن غريب، وضعفه يف ض2890سنن الرتمذي ) (4) 
 أقف عليه.  سبق أن ذكره املؤلف، ومل  (5) 
(، اإلحسان  2052( وقال: حديث حسن غريب، سنن النسائي )1064(، سنن الرتمذي )18337مسند أمحد ) (6) 

 (. 6461(، وصححه يف صحيح اجلامع الصغي ) 2933يف تقريب صحيح ابن حبان )
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"ما من مسلٍم ميوُت يوَم اجلمعة، أو ليلَة اجلمعة، إال ليلتها، حلديث: ومنها املوت  يوَم اجلمعةِّ أو 
 .(1)رواه اإلمام أمحد والرتمذي عن عبدهللا بن عمرو بن العاص  ."وقاُه هللا فتنَة القرب

"كلُّ مؤمٍن يُفنَتُ يف قربِه إال  :وغيهِّ مرفوعاً  ابن أيب شيبةَ ومنها املوت  يف معركةِّ الكف ار، حلديثِّ 
 .(2)ا هـ  .هيد"الش

 .لكتابِّ سواءورجال  املسلمنَي ونساؤهم يف هذا الفضلِّ العظيمِّ ويف كل ِّ ما تقدََّم يف هذا ا

 

 الوقيعة يف األموات

 

؛ لعدمِّ إمكانِّ التحلُّلِّ منه، والوقيعة  يف غيِّ امل غِّيبة  املي ِّتِّ والتكلم  فيه بسوٍء أشدُّ  سلمِّ من غيبةِّ احلي 
أشدُّ منها يف املسلم، ألنه ال يعفو يوَم القيامةِّ وال يسمح  وهو يعلم  مصيه، فال ينبغي أن ي ذكَر مي ٌِّت معنيٌَّ 

مواتكم، وكفُّوا عن مساويهم، "اذكروا حماسَن احلديثِّ الشريف:  إال خبي، مهما كاَن اخلي  فيه قليالً، ففي
عبدهللا بن عمر بن  ه أبو داود والرتمذي واحلاكم والبيهقي عنروا .فإهنم أفَضوا إىل ما قد موا عليه"

 .(3)اخلطاب

رواه  ."ارفعوا ألسنتكم عن املسلمني، وإذا ماَت منهم أحٌد فقولوا فيه خرياً"ويف حديٍث آخر: 
 .(4)الطرباين عن سهل بن سعد 

 

وحسَّنه هلما  ( وقال: حديث غريب، 1074لشيخ شعيب، سنن الرتمذي )( وضعف إسناده ا 6582مسند أمحد ) (1) 
 (. 5773يف صحيح اجلامع الصغي )

قال: اي رسول هللا، ما ابل املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال   الذي وقفت عليه يف هذا، أن رجاًل من أصحاب النيب  (2) 
(. وصححه يف صحيح  2053ائي يف السنن )الشهيد؟ قال: "كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة". رواه النس

 (. 4482اجلامع الصغي )
قال:  ( و 1421( وقال: حديث غريب، املستدرك للحاكم )1019(، سنن الرتمذي ) 4900سنن أيب داود ) (3) 

(، وال توجد فيها كلها اجلملة األخية، إمنا  6981حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، السنن الكربى للبيهقي )
يف حديث عائشة: "ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما   يث آخر عند البخاري، من قوله جاءت يف حد

 (. 6516قدَّموا". صحيح البخاري، كتاب الرقاق )
( وصحح يف اهلامش أن راويه سهل بن مالك أخي كعب. قلت: وهو  781يف ضعيف اجلامع الصغي )وضعفه له  (4) 
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 بن عمرو بن رواه الطرباين عن عبدهللا .املوتى كاملشرِف على اهللكة" "سابُّ ويف حديٍث آخر: 
 .(1)العاص

 

 الشهادة والشهداء 

 

نصيٌب منها، وللشهداءِّ عند لشهادة، أي املوت  يف سبيلِّ هللا، من أعظمِّ أسبابِّ السعادةِّ ملن كاَن له ا
ليهم به، وقد ذكَر هللا املقيمِّ ما ال يعلم  علَمه  إال هللا، الذي تكرََّم ع والنعيمِّ  والثوابِّ  هللا تعاىل من األجرِّ 

}َواَل حَتَْسََبَّ الَّذِّيَن ق تِّل وا يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء عِّْنَد َرهب ِِّّْم  تعاىل يف القرآنِّ الكرميِّ شيئًا عنهم فقال:
َا َآاَته م  هللا  مِّْن َفْضلِّهِّ  .يـ ْرَزق ونَ  نَي مبِّ لَّذِّيَن ملَْ يـَْلَحق وا هبِِّّْم مِّْن َخْلفِّهِّْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيهِّْم َواَل َفرِّحِّ ر وَن ابِّ َوَيْستَـْبشِّ

 . (2){ه ْم ََيَْزن ونَ 

عن عبدهللا بن عمرو بن رواه الشيازي  ."الشهادُة تكفِاُر كل  شيء إال الد ين"ويف احلديثِّ الشريف: 
 .(3)العاص

ب ٍة خضراء، خيرُج إليهم رزقهْم من اجلنِة "الشهداُء على ابرِق هنٍر بباِب اجلنِة يف قويف حديٍث آخر: 
 .(4)رواه اإلمام أمحد والطرباين واحلاكم عن ابن عباس  .بكرًة وعشيًّا"

ظلِا عرِش هللِا يوَم ال ظل  إال ظلُّه، "الشهداُء عند هللا على منابَر من ايقوٍت يف  آخر: ويف حديثٍ 
: أل يعلى كث . رواه العقيلي أوِف لكم وأصدقكم؟ فيقولون: بلى ورباِنا"ٍب من مسك، فيقوُل هلم الربُّ

 . (5)عن أيب هريرة

 

(: سهل بن يوسف بن سهل ابن أخي كعب عن أبيه عن جده. وفيه  5640كذلك يف املعجم الكبي للطرباين )
 لفظه: "ارفعوا املستنكر عن املسلمني، وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خياً". 

 (. 3198يف. ضعيف اجلامع الصغي )وهو ضع (1) 
 . 170-169سورة آل عمران، اآليتان  (2) 
 (. 3445وهو ضعيف. ضعيف اجلامع الصغي ) (3) 
( وقال: حديث صحيح  2403(، املستدرك للحاكم )10825(، املعجم الكبي للطرباين ) 2390ند أمحد )مس (4) 

 (. 3742امع الصغي )اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه. وحسَّنه هلم يف صحيح اجل
 (. 3447(، وهو ضعيف. ضعيف اجلامع الصغي )119الضعفاء للعقيلي ) (5) 
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 : شهيد  الدنيا واآلخرةِّ معاً، وشهيد  اآلخرةِّ فقط، وشهيد  الدنيا فقط.والشهداء  ثالثة  أقسام

غيِّ طمٍع  نيا واآلخرةِّ معاً فهو كلُّ مسلٍم أو مسلمٍة قاتَل لتكوَن كلمة  هللا هي العليا، منأما شهيد  الد 
َد يف معركٍة وبه أثر   يف سلٍب أو غنيمة، فقتله  أهل  احلرب، أو قتله  أهل  البغي، أو قطَّاع  الطريق، أو و جِّ

ماله، أو أهله، أو عمَّن  عن دينه، أو عرضه، أو  يف دفاعهِّ القتل، أو ق تَِّل ظلمًا ومل جتْب به دية، أو ق تِّلَ 
ى، راً ومات عقَب قتله، من غيِّ أن أيكَل، أو يشرب، أو ينام، أو يتداوَ استغاَث به، ولو كاَن املستغيث  كاف

، ومل يكْن قتله  خطأ، فهذا ال ي غسَ أو ي نَقَل من مكانِّ قتلهِّ حيًّ  ل  ا، أو ميضي عليه أدن وقتِّ صالٍة وهو حي 
كالسالح، واحلذاء، والطربوش، ن  بدمهِّ وثيابه، إال ما ليَس من الكفن،  دفَ وي   ن، بل ي صلَّى عليه،ال ي كفَ و 

 وي زاد  فيه وي نقص.

والقسم  الثاين: شهيد  اآلخرةِّ فقط، وهو من ق تَِّل ظلمًا وهو ج نب، أو حائض، أو نـ َفساء، ومل ميت 
أو ق تَِّل خطأ، واملي ِّت  ابلطاعون، والغريق، وصاحب  ذاتِّ عقَب اإلصابة، أو كان صغياً، أو جمنوانً، 

ولدها يف بطنها، و طون، وصاحب  احلريق، والذي ميوت  حتت اهلدم، واملرأة  متوت  جبمع، أي ، واملب(1)نباجلَ 
ي ِّت  غريباً ساء جيرُّها ولدها بس ررها إىل اجلنة، واملي ِّت  بوقوعهِّ من مكاٍن مرتفٍع من غيِّ سبب منه، واملوالنـُّفَ 

ق، واللقوة، ويف سل ، والصرع، ولدغِّ العقرب، والشَّرَ غربًة يف هللا، واملي ِّت  ابلوابء، واالستسقاء، واإلسهال، وال
احلج ، ومن خرَج من بيتهِّ للقتالِّ يف سبيلِّ هللا فمات، أو أكله  السبع، وهو كلُّ حيواٍن مفرتس، واملي ِّت  يف 

، أو ليلةَ    اجلمعةِّ أو يومها، واملي ِّت  مرابطاً يف سبيلِّ هللا.طلبِّ العلمِّ الشرعي 

، وهلم نون دفَ لوَن، ويكفَّنون، ويصلَّى عليهم، وي  هم حكم  من ماَت حتَف أنفه، ي غسَ وحكم  كل ِّ واحٍد من
 عند هللا تعاىل أجر  الشهداء، كلٌّ حبسبِّ ما هو عند هللا، بفضلهِّ وكرمه.

ة؛ لي قاَل عنه إنه جماهٌد ر وهو من قاتَل يف سبيلِّ هللا للغنيمةِّ والشه: شهيد  الدنيا فقط، والقسم  الثالث
، أو قاتَل نفاقاً، وهذانِّ النوعانِّ من املقاتلنَي حكمهما حكم  القسمِّ األول، وأمر مها إىل هللا تعاىل، لعدمِّ وغازٍ 

 اط ِّالعنا على نيَّاهتما.

 سالمي.فهذه هي أنواع  الشهداءِّ املنصوص  عليها يف الشرعِّ اإل

احلر ِّية، شهيد  الوطن، شهيد  وقد أحدَث بعض  الناسِّ من عندِّ أنفسهم شهداَء آخرين، فقالوا: شهيد  
الضمي، شهيد  القلم، أي: االستقالل، شهيد  احلزب، شهيد  اجلمعيَّة، شهيد  املبدأ، شهيد  الذمَّة، شهيد  

 

قرحة تصيب اإلنسان يف داخل جنبه، ويف الطب احلديث: التهاب يف الغشاءِّ احمليط  ذات اجلنب يف الطب القدمي:  (1) 
 ابلرئة. املعجم الوسيط، مادة جنب. 
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 يف اجلرائد، سواٌء كاَن مسلماً أو غَي مسلم. الكاتب  

وإمنا لكل ِّ واحٍد منهم ما  لشرع  ال يعرف  هؤالءِّ الشهداء، وال يقرُّ بشهادهتم، وال هو حباجٍة إليهم، وا
كسب، وعليه ما اكتسب، من غيِّ أن يكوَن له أقلُّ نصيٍب من تلَك الشهادةِّ الشرعية، املنصوصِّ عليها 

 يف القرآنِّ الكرميِّ واحلديثِّ الشريف.

اهدين، ومنهم اجملاهد  ابخلطبِّ واملقاالت، تعضيداً حلزٍب ينتسب  إليه جيرُّ أنواعًا من اجمل اثوا أيضً وأحدَ 
عِّ اجلديد، ا، أو يدفع  عنه مغرماً. وحكم  هذا اجملاهدِّ كحكمِّ ذلك الشهيد العصري ِّ املخرَت مً نمن ورائهِّ مغ

 الذي ليس له عند هللا منزلٌة وال قدٌر وال قيمة.

 

 موت األطفال

 

عظيمٌة جليلة، ال غىن للعبدِّ عن شيٍء منها، مهما كان بنظرهِّ صغياً أو حقياً  هلل تعاىل على خلقهِّ نعمٌ 
 ال أمهيَة له.

َر َلك م مَّا يفِّ السََّماَواتِّ  وهذه النعم  قسمان: ظاهرة، وابطنة، كما قال هللا تعاىل: }أملَْ تـََرْوا َأنَّ اَّللََّ َسخَّ
 .(1){َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ َوَأْسَبَغ َعَلْيك ْم نَِّعَمه  ظَاهِّرًَة َواَبطَِّنةً 

 .(2){َوإِّن تـَع دُّواْ نِّْعَمَت اَّلل ِّ الَ حت ْص وَها}وقال:  

من ماٍل وبننَي وصحٍَّة وجاه،  فمن النعمِّ الظاهرةِّ ما فيه اهلناء  والرخاء  والسرور  للعبدِّ يف حياتهِّ الدنيا،
 وغيِّ ذلَك من كل ِّ ما ي َسرُّ به العبد  ويفرح  مم ا أحلَّه هللا تعاىل.

 هِّ وماله. وأهلهِّ واملصائب  اليت تصيب  العبَد يف نفس  ومن النعمِّ الباطنة: اخلمول، والفقر،

ومن ذلك موت  الولد، الذي أيمل  الوالد  يف حياتهِّ وبقائهِّ اخلَي الكثَي له عند كربِّ سن ِّهِّ ورقَّةِّ جلدهِّ 
 ووهنِّ عظمه، فبحسبِّ الظاهرِّ أن موَت األوالدِّ الذيَن هم معقد  آمالِّ اآلابءِّ مصيبٌة عظيمة، ولكنها هتون  

رَة  َخْيٌ  قدا أوالدمها وهم أطفاٌل صغاٌر يف اآلخرة للوالدينِّ إذا فَ ابلنظرِّ ملا أعدَّه  هللا تعاىل من الثوابِّ  }َواآْلخِّ
 

 . 20سورة لقمان، اآلية  (1) 
 . 34سورة إبراهيم، اآلية  (2) 
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ني، ميوُت هلما ثالثٌة من الولِد "ما من مسلمَ : فقد جاَء يف احلديثِّ الشريفِّ عن رسولِّ هللا  ،(1)َوأَبـَْقى{
البيهقي عن رواه اإلمام أمحد والنسائي و  .بفضِل رمحتِه إايهم"ل يبلغوا حنثاً، إال أدخلهما هللا تعاىل اجلنَة 

 .(2)أيب ذر

"من قد َم ثالثًة من الولِد ل يبلغوا احلنث، كانوا له حصنًا من النار، ولكن  ذلك آخر:  ويف حديثٍ 
 .(3)يف أوِل صدمة"

إال تلق وُه من أبواِب  "ما من مسلٍم ميوُت له ثالثٌة من الولِد ل يبلغوا احلنث، ويف حديٍث آخر:
 .(4). رواه اإلمام أمحد وابن ماجه، عن عتبة بن عبد شاَء دخل"  اجلنِة الثمانية، من أيِاها

 ."ال ميوُت ألحٍد من املسلمنَي ثالثٌة من الولِد فتمس ُه النار، إال حتل َة القسم"ويف حديٍث آخر: 
 .(5)رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي واإلمام مالك عن أيب هريرة

ُم ثالثًة من ولدها، إال كانوا هلا حجااًب من النار"امرأٌة  "ما منكن  آخر:  ويف حديثٍ  . فقالت أمُّ تقدِا
 .(6)يرواه البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدر   ."واثنني"أنس بن مالك: اي رسوَل هللا واثنني؟ قال:  

 .(7)أخرجه الرتمذي عن ابن عباس ."من كاَن له فَرطاِن من أم يت دخَل اجلن َة هبما"ويف حديث آخر:  

ي ًا{ معىن حتلََّة القسمِّ هو قوله  تعاىل:و  واملعىن: ال  (8)}َوإِّن م ِّنك ْم إِّالَّ َوارِّد َها َكاَن َعَلى َرب َِّك َحْتمًا مَّْقضِّ
 

 . 17سورة األعلى، اآلية  (1) 
أيب ذر. أما النسائي فروايته عن  (، كالمها من حديث 18345(، السنن الكربى للبيهقي )21491مسند أمحد ) (2) 

،  5780(. وصححهما يف صحيح اجلامع )1876(، السنن )اجملتىب( )2004أيب هريرة: السنن الكربى )
5781 .) 

( عن ابن مسعود، وضعفه هلما يف ضعيف  1606( وقال: حديث غريب، وابن ماجه )1061الرتمذي )رواه  (3) 
 ( اللفظ أقرب إىل الرتمذي. 5754اجلامع )

 (. 5772(. وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغي )17676( واللفظ له، مسند أمحد )1604سنن ابن ماجه ) (4) 
( وقال:  1060(، سنن الرتمذي )2632(، صحيح مسلم )6656صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور ) (5) 

 (.  556(، موطأ مالك )1875حديث حسن صحيح، سنن النسائي )
(، وليس فيهما تعيني السائلة،  2633(، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة ) 101لعلم )صحيح البخاري، كتاب ا (6) 

 . 121/ 3د. فتح الباري وذكر احلافظ ابن حجر أهنا أم أنس كما رواه الطرباين إبسناد جي
(  5801( وقال: حديث حسن غريب. وضعفه يف ضعيف اجلامع الصغي )1062سنن الرتمذي، كتاب اجلنائز ) (7) 

 السنن: "من كان له فرطان من أميت أدخله هللا هبما اجلنة".  ولفظه يف 
ثِّي ًا{ ة: ية التالي واآل . 71سورة مرمي، اآلية  (8)  ي الَّذِّيَن اتَـَّقوا وََّنَذر  الظَّالِّمِّنَي فِّيَها جِّ  . }مث َّ نـ َنج ِّ
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 مثَل حتليلِّ َقَسمِّ احلالف.  متسُّه النار  إال مسًَّة يسيةً 

 .والَفَرط  هو الولد  الصغي  ميوت  لإلنسان 
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 خامتة الكتاب

 

أبو عبدالرحيم كمال  الدين حممد بن  حممد بنِّ عبدالقادر بنِّ عليٍ  والعبد  الفقي  جامع  هذا الكتاب: 
هـ( َيمد  هللا 1344هـ( املصريُّ هجرًة وإقامة )سنة 1296 احلسيينُّ األدمهيُّ الطرابلسيُّ الشاميُّ مولداً )سنة

ْد عليه كلُّ َمْن وما تعاىل على كل ِّ حال، ويعوذ  به من حالِّ أهلِّ الكفرِّ والضالل، وي شهِّد  هللا تعاىل، وليشه
ما ظهَر منها  خلَق هللا تعاىل أنه  راٍض من هللاِّ وعن هللا، يف كل ِّ ما أخَذ منه وأعطاه، وحامٌد شاكٌر له نعمه  

وما بطن، وصابٌر على كل ِّ قضاٍء وقدر، من غيِّ سخٍط وال ضجر، ويقول  حتدُّاًث بنعمِّ هللا تعاىل عليه: إن 
هِّ السيدَة الشريفَة الطاهرَة الطي ِّبَة العفيفَة الشابَة الشهيدَة قدسيََّة رشيدة، حفيدة هللا تعاىل جعَل له ولزوجت

 التقي ِّ النقي ِّ الصاحلِّ الول ، الشيخِّ أيب احملاسن حممد مشس الدين القاوقجي الشيخِّ الكبي والعاملِّ الشهيِّ 
حممد مجال الدين، املتوىف سنة  الشيخِّ  الكاملِّ   الصاحلِّ الفاضلِّ  هـ، من جنلهِّ العاملِّ 1305 سنة احلسين، املتوىفَّ 

، اليت ادَّخر هلما ثواهبا يف اآلخرة، هـ، رمحهم هللا تعاىل من فضلهِّ وكرمهِّ نصيباً موفوراً من نعمهِّ الباطنة1344
ة أشهر، وهم حسَب الرتتيب يف الوفاة: تأبن قدَّما من أوالدمها ثالثَة أطفاٍل ذكور، مل يبلغِّ الواحد  منهم س

 بدالرمحن، وعبداحلليم، وعبدهللا.ع

َم من تلَك األحاديثِّ الشريفةِّ الصحيحةِّ هلما البشرَ  ى يف احلياةِّ الدنيا ويف اآلخرة، فبموجبِّ ما تقدَّ
وزادْت عليه السيدة  قدسي ة  أبن ماتْت وهي شابٌَّة يف الثالثنَي من عمرها مبرضِّ القلب، وهي حامٌل يف 

 ثامنِّ من محلها.الشهرها  

ا وجبِّ ما ذ كَِّر يف فصلِّ الشهادةِّ والشهداءِّ، هي شهيدٌة أيضاً، فلها النعمة  والكرامة  مبا قدَّمته  ومبومب
ماتْت به رمحها هللا تعاىل، فقد توفيْت ليلَة اخلميس، ليلَة اليومِّ السادس عشر من شهر الربيع الثاين سنة 

رِّ بقرافةِّ املماليك، رمحها هللا تعاىل صنأيب الهـ، مبصر، ود فنْت جبوارِّ والدها يف حوش الشيخ أمحد 1348
نيِّ غريبني، ومها أمة  الرحيم، وعمرها يوَم ماتْت أمُّها وعوَّضين عنها خياً، وقد تركْت ل ولدينِّ صغيينِّ يتيم

 حنَو مثاين سنوات، وعبدالرحيم، وعمره  يوَم ماتْت أمُّه  حنو  ست ِّ سنوات.

بزوجيت املتوفاة، وي تمِّ ولديَّ منها بعدها، فعوَّضين عنها خياً بزوجيت الثانية ولعلَّ هللا تعاىل يكون  آجرين 
طوف  الودود، املأمونة  على التبعُّل، الكثية  التفضُّل، الع اليت تزوَّجت  هبا بعدها، وهي الطي ِّبة  العاقلة  الكرمية  

ن  القياَم ة  محيدة، كرمية  أمحد أفندي فهالسيد  ،غيبتها، الكاملة  يف ذاهتا سِّ مي اليوزابشي املصري، فهي حت 
 ا هللا بثالٍث منها، أال وهو عبدالكرمي، وهو اليوَم ابن  ستةِّ أشهر.على ولديَّ اليتيمني، وقد عزَّزمه

اَت الطي ِّب، نبتهم النب، وي   األعمال، حسينِّ روهللا جيعل  فيهم الربكَة واخلي، وجيعلهْم طِّواَل األعما
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  احلسن، وجيعلهم من خيار عباده الصاحلني.ويتقبَّلهم القبولَ 

رب ِّ أصلح ل يف ذريَّيت وأهلي، وابرْك ل مبا أنعمَت به علي، وال تنزْع مين صاحَل ما أعطيتين، واجعْل 
َك ووديعتك، وحفظَك أفئدَة الناسِّ هتوي إليهم ابحملبَّةِّ واملودَّة، والرأفةِّ والشفقةِّ والرمحة، فإهنم أبمانت

 وحراستك.

 رب ِّ أوالدي من الضعافِّ  اي
 اي رب ِّ فاحفظهْم وقْم عليهم

 

 م ليَس عليَك خايفوحاهل   
 ابلصَّونِّ والكفافِّ والعفافِّ 

 

لني، واحلمد  هلل خليفيت عليهم يف حيايت وبعد ممايت، برمحتَِّك اي أرحَم الرامحني، وسالٌم على املرسَ  وكنْ 
 رب ِّ العاملني.
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 فهرس مراجع التحقيق 

 

._ 2ابن بلبان الفارسي؛ حتقيق شعيب األرانؤوط._ ط يف تقريب صحيح ابن حبان/ اإلحسان -
 . هـ ]الرتاث[1414-1393مؤسسة الرسالة، بيوت: 

 .هـ1412حممد بن حممد الغزال._ ط حمققة._ بيوت: دار اهلادي،   إحياء علوم الدين/ -

 وط. بيوت: دار املعرفة ] الرتاث[. 

بيوت: دار اجليل،  -ابن حجر العسقالين؛ حتقيق علي حممد البجاوي.صابة يف متييز الصحابة/ اإل -
 ]الرتاث[.هـ 1412

حممد نصار، السيد يوسف._ بيوت: دار الكتب  املقدسي؛ حتقيق حممود أطراف الغرائب واألفراد/ -
 هـ ]الرتاث[.1419 ،العلمية

 هـ ]الرتاث[.1398ب العلمية، أبو علي القال._ بيوت: دار الكت  األمايل/ -
 الرتاث[.هـ ]1402._ بيوت: دار الكتاب العريب، 2الكاساين._ ط  بدائع الصنائع/ -
 اخلطيب البغدادي._ بيوت: دار الكتب العلمية ]الرتاث[.  اتريخ بغداد/ -
هـ 1415ابن عساكر؛ حتقيق عمر غرامة العمروي._ بيوت: دار الفكر،  اتريخ مدينة دمشق/ -

 .]الرتاث[
 بشار عواد معروف، شعيب األرانؤوط._ بيوت:  حترير تقريب التهذيب البن حجر العسقالين/ -

 هـ.1417 ،مؤسسة الرسالة
املنذري؛ حتقيق مصطفى حممد عمارة._ الرايض: مكتبة الرايض احلديثة،  الرتغيب والرتهيب/ -

 هـ.1401
 هـ ]الرتاث[.1405._ بيوت: دار الفكر، تفسري الطربي -
هـ 1384ابن حجر العسقالين؛ حتقيق عبدهللا هاشم اليماين._ املدينة املنورة،  ري/تلخيص اجلب -

 ث[.]الرتا
 هـ ]الرتاث[.1408أبو هالل العسكري._ بيوت: دار الفكر،    ُجهرة األمثال/ -
 هـ ]الرتاث[.1421._ بيوت: دار الفكر،  حاشية ابن عابدين  -

 
 ني، هـي لألقـراص املدجمـة الـيت أصـدرها مركـز الـرتاث للربجميـات يف املراجع اليت وضع يف آخرهـا لفـظ ]الـرتاث[ بـني معقـوفت

 األردن.
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 الكتب العلمية )مصور من طبعة قدمية(.  أبو نعيم األصبهاين ._ بيوت: دار  حلية األولياء/ -
 هـ ]الرتاث[.1405._ بيوت: دار الكتاب العريب،  4وط  

 ]الرتاث[.  محاسة البحرتي -
ابن حجة احلموي؛ حتقيق عصام شقيو._ بيوت: دار ومكتبة اهلالل،   خزانة األدب وغاية األرب/ -

 هـ ]الرتاث[.1407
تب العلمية، كحميي الدين عبداحلميد._ بيوت: دار الان البسيت؛ حتقيق حممد ابن حب   روضة العقالء/ -

 هـ ]الرتاث[.1397
 حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي._ القاهرة: دار احلديث، د. ت.  سنن ابن ماجه/ -
 حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد._ ]بيوت[: دار الفكر ]الرتاث[. سنن أيب داود/ -
إبراهيم عطوة._  شاكر، حممد فؤاد عبدالباقي، حتقيق أمحد حممد  سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(/ -

 القاهرة: دار احلديث، د. ت.
هـ 1414مكة املكرمة: مكتبة دار الباز،  -البيهقي؛ حتقيق حممد عبدالقادر عطا.السنن الكربى/  -

 ]الرتاث[.
اري، سيد كسروي حسن._ بيوت: دار ند ؛ حتقيق عبدالغفار سليمان البالنسائي السنن الكربى/ -

 هـ ]الرتاث[.1411العلمية،  الكتب  
السيوطي؛ حتقيق عبداجمليد طعمة حليب._ بيوت: دار  رح الصدور بشرح حال املوتى والقبور/ش -

 هـ ]الرتاث[.1417املعرفة،  
البيهقي؛ حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول. بيوت: دار الكتب العلمية،  شعب اإلميان/ -

 هـ.1410
 ريب صحيح ابن حبان.= اإلحسان يف تقصحيح ابن حبان   -
 )مع فتح الباري(.خاري  صحيح الب -
._ بيوت: املكتب اإلسالمي، 3حممد انصر الدين األلباين._ ط صحيح اجلامع الصغري وزايدته/ -

 هـ.1410
 هـ.1416._ بيوت: دار ابن حزم،  صحيح مسلم -
مد أبو الفضل حممد البجاوي، حمعلي أبو هالل العسكري؛ حتقيق  /الصناعتني الكتابة والشعر....  -

 إبراهيم._ بيوت: املكتبة العصرية ]الرتاث[.
 هـ ]الرتاث[.1404؛ حتقيق عبداملعطي أمني قلعجي._ بيوت: دار الكتب العلمية،  العقيليالضعفاء/   -
 ،._ بيوت: املكتب اإلسالمي3حممد انصر الدين األلباين._ ط ضعيف اجلامع الصغري وزايدته/ -
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 هـ.1410
رازي؛ حتقيق فريق من الباحثني؛ إبشراف وعناية سعد بن عبدهللا ن أيب حات العبدالرمحن ب العلل/ -

 هـ.1427احلميد، خالد بن عبدالرمحن اجلريسي._ الرايض: اجلريسي، 
 هـ.1407ابن السين؛ حتقيق بشي حممد عيون._ دمشق: مكتبة دار البيان،    عمل اليوم والليلة/ -
 هـ ]الرتاث[.1411ر الفكر،  _ ]بيوت[: دامجاعة من علماء اهلند.  الفتاوى اهلندية/ -
 هـ.1414ابن حجر العسقالين._ بيوت: دار الفكر،    /فتح الباري شرح صحيح البخاري -
 هـ ]الرتاث[.1379وط. بيوت: دار املعرفة،   

الديلمي؛ حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول._ بيوت: دار الكتب  الفردوس مبأثور اخلطاب/ -
 ]الرتاث[. هـ1406العلمية، 

._ 3الشوكاين؛ حتقيق عبدالرمحن بن َيىي املعلمي._ ط الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة/ -
 بيوت: املكتب اإلسالمي ]الرتاث[.

 .املربد ]الرتاث[الكامل يف األدب/   -
._ 3قرأها ودققها َيىي خمتار غزاوي._ ط ابن عدي؛ حتقيق سهيل زكار؛ الكامل يف ضعفاء الرجال/ -

 هـ.1409وت: دار الفكر، بي 

 وابلبياانت السابقة ]الرتاث[. 

السيوطي؛ حتقيق صالح بن حممد بن عويضة._ بيوت: دار الكتب العلمية،  الآللئ املصنوعة/ -
 هـ ]الرتاث[.1417

هـ 1331-29النظامية، ابد: جملس دائرة املعارف آابن حجر العسقالين._ حيدر  لسان امليزان/ -
 )طبعة مصورة(.

 ابن حبان البسيت؛ حتقيق حممود إبراهيم زايد._ حلب: دار الوعي ]الرتاث[.  روحني/.... اجمل -
 هـ.1387نور الدين اهليثمي._ بيوت: دار الكتاب العريب،    جممع الزوائد ومنبع الفوائد/ -
 .هـ ]الرتاث[1418النووي._ بيوت: دار الفكر،    اجملموع/ -
 .هـ ]الرتاث[1420ر الطباع. بيوت: دار القلم،  الراغب األصبهاين؛ حتقيق عم  حماضرات األدابء/ -
احلاكم النيسابوري؛ حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا._ بيوت: دار  املستدرك على الصحيحني/ -

 .هـ ]الرتاث[1411الكتب العلمية،  
هـ 1414حتقيق حسني سليم أسد._ دمشق: دار املأمون للرتاث،  على املوصلي/مسند أيب ي -

 ]الرتاث[.
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 بتخرجيات شعيب األرانؤوط.  ؛مؤسسة قرطبة ]الرتاث[._ القاهرة: بن حنبلمسند أمحد   -
حتقيق حسني أمحد الباكري._ املدينة املنورة: مركز خدمة السنة،  /مسند احلارث )زوائد اهليثمي( -

 ث[.هـ ]الرتا1413
هـ 1405الطرباين؛ حتقيق محدي بن عبداجمليد السلفي._ بيوت: مؤسسة الرسالة،  مسند الشاميني/ -

 ]الرتاث[.
._ بيوت: مؤسسة الرسالة، 2حتقيق محدي عبداجمليد السلفي._ ط مسند الشهاب القضاعي/ -

 هـ ]الرتاث[.1407
 هـ ]الرتاث[.1409املرشد،    ابن أيب شيبة؛ حتقيق كمال يوسف احلوت._ الرايض: مكتبة  ف/املصن   -
ين عبداحلميد._ بيوت: عامل عبدالرحيم بن أمحد العباسي؛ حتقيق حممد حميي الد  /معاهد التنصيص -

 هـ ]الرتاث[.1367الكتب،  
 هـ.1416  -1405ف، الطرباين؛ حتقيق حممود الطحان._ الرايض: مكتبة املعار   املعجم األوسط/ -
._ املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، 2الطرباين؛ حتقيق محدي عبداجمليد السلفي._ ط املعجم الصغري/ -

 هـ ]الرتاث[.1404
دار إحياء  ._ ]بيوت[:2يس وآخرين._ طمع اللغة العربية مبصر؛ إخراج إبراهيم أنجم املعجم الوسيط/ -

 هـ.1393الرتاث العريب، 
 عبدالرحيم العراقي )هبامش إحياء علوم الدين(. فار يف األسفار/املغين عن محل األس -
 رتاث[.هـ ]ال1415ابن اجلوزي؛ حتقيق توفيق محدان._ بيوت: دار الكتب العلمية،  املوضوعات/   -
 دار إحياء الرتاث العريب ]الرتاث[.  ]مصر[:  -مالك بن أنس؛ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي.املوطأ/   -
ابن األثي؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي، حممود الطناحي._ بيوت:  النهاية يف غريب احلديث واألثر/ -

 هـ ]الرتاث[.1399دار الفكر، 
 هـ ]الرتاث[.1412رمحن عمية._ بيوت: دار اجليل، م الرتمذي؛ حتقيق عبدالاحلكي  نوادر األصول/ -
الصفدي؛ حتقيق أمحد األرانؤوط، تركي مصطفى._ بيوت: دار إحياء الرتاث،  ابلوفيات/الوايف  -

 هـ ]الرتاث[.1420
 عبدامللك الثعاليب؛ حتقيق مفيد حممد قميحة._ بيوت: دار ة الدهر يف حماسن أهل العصر/يتيم -

 ـ ]الرتاث[.ه1403الكتب العلمية،  
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